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Em meados da década de 1980, ao sair do Volkswagen 
Clube... 
- Pai, eu quero vir de novo amanhã. Adoro o clube! 
Ele respondeu sorrindo ironicamente: 
- Só gosta de coisas boas, hein?  Você sabia que nem 
todo mundo da Volks tem clube? Que é só para o  
funcionário que pode comprar o título e pagar a 
mensalidade?  
- Pensei que todo mundo tinha. Respondi. 
- Clube é pago, e não é barato. Nada é de graça! A 
verdade é que enquanto a gente trabalha tem sempre 
um gordinho, corado e bem alimentado, planejando uma 
maneira de ganhar mais dinheiro. Você pega os 
engravatados do escritório ou esses políticos também, 
vira de ponta cabeça e não cai uma moeda do bolso. Eles 
gastam mais do que têm e ficam procurando um jeito de 
“esmerilhar” a gente.  
- Pai, olha o fulano que mora na nossa rua, vai dar 
carona pra ele? 
- Não. Não dou carona pra “pelego fura-greve”. 
Respondeu enfaticamente. 
 
Esta dedicatória é para meu pai Júlio Pateiro Salgado, 
um verdadeiro “intelectual orgânico”, cujo exemplo de 
trabalhador inspirou a minha vida. 
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Como explicar que o homem, um animal tão 
predominantemente construtivo, seja tão 

apaixonadamente propenso à destruição? Talvez 
porque seja uma criatura volúvel,  

de reputação duvidosa.  
Ou talvez porque seu único propósito na vida seja 

perseguir um objetivo, algo que, afinal, ao ser 
atingido, não mais é vida, mas é o princípio da 

morte.” 
 

(Fiódor Dostoiévski) 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa, por meio dos referenciais privilegiados e pesquisa de campo, busca 

compreender e explicitar se existem ou não afastamentos de docentes com doenças 

de origem psíquica, de suas funções (readaptações) por motivos não meramente 

fisiológicos, mas que guardem natureza social, ou seja, se há uma causa social que 

provoque tal fenômeno no sistema educacional. Investiga também, se o docente tem 

consciência crítica dessas possíveis causas e como se constitui sua identidade após 

a readaptação. As mudanças sociais e econômicas ocorridas nas últimas décadas 

devido às crises e sucessivas reestruturações do capitalismo influenciaram o 

contexto educacional, bem como as condições de trabalho docente, repercutindo na 

saúde física e psicológica dos professores, por meio de um panorama das atuais 

condições de trabalho e saúde dos professores, decorrentes do processo de 

flexibilização e precarização das relações de trabalho na área educacional. 

Procurou-se explicar, tendo como referencial teórico Sennett (2001) e Esteve (1999), 

entre outros autores, a nova realidade do trabalho e do mal-estar docente 

vivenciados nas instituições escolares. A pesquisa de campo denota a trajetória dos 

docentes readaptados, desde suas condições de trabalho que perpassa pelas 

dificuldades, entraves, mal-estar  até o momento do adoecimento e, finalmente, a 

situação de readaptado. Os problemas vivenciados pelos docentes readaptados 

impactam sua identidade profissional, pois os docentes são marcados por estigma, 

discriminação, sentimentos de autoculpabilização, desvalorização social, o que  

prejudica sua qualidade de vida e relações interpessoais, tanto no trabalho como na 

família. A pesquisa aponta que o adoecimento psíquico atinge seriamente o 

profissional docente. Essa situação é grave na rede estadual de ensino paulista e 

demonstra que é importante reconhecer a necessidade de políticas públicas e 

educacionais que valorizem a docência e a saúde dessa categoria profissional.  

Palavras-chave: Identidade. Profissão. Adoecimento. Mal-estar docente.  
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ABSTRACT 

 

This research, through privileged references and field research seeks to understand 

and show if there are or not there are absences of teachers with diseases of psychic 

origin of their roles (re-adaptation) for reasons not merely physiological, but that 

stems from social nature, in other words, if is there a social motive that cause this 

phenomenon in the educational system . Also, understand if the teacher has a critical 

consciousness of these possible causes and how is your identity after the re-

adaptation. The social and economic changes that have occurred in recent decades 

due to successive crises and restructuring of capitalism influenced the educational 

context as well as the working conditions of teachers, interfering in physical and 

psychological health of teachers. Through an overview of current working conditions 

and health of teachers, arising from the process of easing and precariousness of 

labor relations in education. We try to explain, having as theoretical Sennett (2001) 

and Esteve (1999) among others, the new reality of work and discomfort experienced 

by teachers in educational institutions. The field research denotes the trajectory of 

teachers readapted from their working conditions that permeates the difficulties, 

obstacles, and malaise until the moment of illness and finally the situation of re-

adaptation. The problems experienced by readapted teachers has an impact over 

their professional identity because the teachers are marked by stigma, discrimination, 

feelings of blame yourself, social devaluation, which impairs their quality of life and 

interpersonal relationships, both at work and in the family. The research shows that 

the illness psychic affects seriously the teaching professional. This situation is serious 

in the public schools of São Paulo and demonstrates that it is important to recognize 

the need for public and educational policies that gives value teaching and health of 

this professional category . 

Keywords: Identity. Profession. Illness. Malaise teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 
Para iniciar esta introdução retorno ao começo da minha carreira profissional 

e trajetória acadêmica. Claro que com a força das pesquisas, as representações 

ingênuas do meu trabalho docente foram paulatinamente, sendo substituídas por 

caracterizações mais expressivas que trouxeram a compreensão das estruturas 

sociais e da organização do trabalho que vivenciei no seio da instituição escolar; 

mas esse tema é um dos mais complexos e por isso mesmo, dos mais essenciais 

atualmente na área da Educação.  
No Ensino Médio cursei Secretariado na Escola Técnica Volkswagen do Brasil 

S/A, cujo pagamento da mensalidade era descontado na folha de pagamento do 

meu pai. Segui carreira, chegando ao cargo de secretária de Diretoria de Recursos 

Humanos, fui secretária da Sra. Laura Maria Giconetta Lorenzetti, acionista das 

Indústrias Eletro-metalúrgicas Lorenzetti S/A. Mais tarde, cheguei ao cargo de 

secretária da diretoria geral do Sr. Jurandyr Affonso, sócio-diretor da Metaldur 

Indústria e Comércio de Metais Ltda. 

            Ao ter contato com profissionais da área de Recursos Humanos decidi cursar 

Psicologia na Universidade São Marcos, localizada no bairro do Ipiranga em São 

Paulo. 

            Cursando a graduação, identifiquei-me com as disciplinas ligadas à área de 

Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia do Ensino e Psicologia da Educação. 

Cursei juntamente com a graduação em Bacharelado, a Licenciatura em Psicologia, 

mas como o curso era oferecido apenas no horário da tarde, resolvi investir e 

abandonei definitivamente a carreira de secretária. 

            Participei de uma seleção pública para estagiários de Psicologia. O estágio 

foi realizado na Coordenação de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São 

Bernardo do Campo, SP, no período da manhã; cursava licenciatura à tarde e o 

último ano em Psicologia Educacional, à noite. No último semestre do ano de 1991, 

consegui algumas aulas como professora eventual numa escola pública estadual. 

            Formada em julho de 1992, trabalhei como psicóloga em uma instituição 

asilar e também clínica durante o dia e lecionava no Ensino Médio à noite, mas meu 

objetivo era somente a escola. 
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            Prestei concurso público da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

e assumi o cargo de professora de Psicologia em 1993 (Professor de Educação 

Básica II – PEBII). Ingressei na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau “Dr. 

Fausto Cardoso Figueira de Mello” em São Bernardo do Campo. 

            Exercer o cargo como professora efetiva trouxe uma realidade docente 

diferente na minha concepção, pois quando era professora eventual não tinha certas 

obrigações que o cargo de professor efetivo exige, como por exemplo, o 

acompanhamento integral das turmas, avaliações, registros no diário de classe etc. 

Além do vínculo com uma única escola, às vezes com duas, compreendi que o 

trabalho docente e suas responsabilidades em conjunto com as constantes 

mudanças de políticas públicas educacionais, muitas vezes contraditórias, 

impunham certos compromissos burocráticos, que os professores eventuais não são 

“obrigados” a cumprir. 

            Com tais políticas diante de certas exigências, bem como, mudanças de 

metodologia pedagógica, por exemplo, a “sala ambiente”, a implantação do regime 

de ciclos e progressão continuada, os alunos que começaram a ingressar no Ensino 

Médio por volta dos anos de 1999/2000 já não eram os mesmos. 

           Como ensinar Psicologia, que exigia redação, para um aluno que não sabia 

escrever? Como lecionar essa disciplina, que oferecia momentos de reflexão sobre 

si mesmo (autoconhecimento), orientação sexual e profissional, para um aluno que 

não teve Filosofia e Sociologia nos anos anteriores? Cabe salientar, que nesse 

período as escolas tiveram que optar por apenas uma dessas três disciplinas na sua 

grade curricular, e sendo eu, professora efetiva, Psicologia foi a que ficou. Por fim, 

como lecionar Psicologia se os alunos apresentavam deficiências profundas de 

aprendizagem, como por exemplo, interpretação e elaboração de textos? 

            Nas reuniões pedagógicas de HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico 

Coletivo – os discursos eram sobre o dever do preenchimento de formulários, 

relatórios, registros do Planejamento Anual em “caderninhos” que deveriam ser 

entregues para a coordenadora avaliar etc. Burocracias que além de não auxiliarem 

na reflexão e na resolução de problemas, como os citados acima, ocupavam um 

horário precioso que poderia ser reservado para discussões mais proveitosas. 

            Outro fator interessante é que os alunos apresentavam um comportamento 

muito diferente de uma indisciplina “contestadora” típica dos adolescentes, 

demonstrando atitudes mais violentas. A rebeldia e a busca pela autoafirmação, que 
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é considerado normal para essa faixa etária,  tornou-se um confronto direto e 

gratuito com qualquer professor que quisesse exercer a docência com honestidade, 

objetivos claros e concretos. 

            A minha vida cotidiana não demonstrava sintonia com o desafio e o prazer 

de ensinar os alunos a refletir sobre si mesmos, sobre suas escolhas etc, ao 

contrário, passou a ser uma luta constante para que eu pudesse trabalhar apenas 15 

minutos em cada aula de 55 minutos, fato que se repetia em todas as turmas, pelo 

menos cinco vezes ao dia. 

            As conversas entre os alunos e “barulhos” característicos de adolescentes 

alegres na sala de aula, transformou-se em algazarra, desrespeito, “sala de 

ninguém” – em referência ao termo “terra de ninguém” - principalmente no período 

noturno, com a ausência da diretoria e vice-diretoria, sendo que esta última estava 

sempre sendo substituída. 

            A minha formação permitia-me tomar certo distanciamento a fim de analisar 

determinados comportamentos inadequados e a falta de interação social entre 

gestores-professores-alunos. Era comum ouvir professores dizendo: “Vou tirar 

licença, porque não aguento mais!”. Por outro lado: “Vocês professores devem impor 

mais disciplina, e motivar os alunos!” - dizia a coordenadora.  

Surgiam nesse período, excesso de cobranças burocráticas como: 

“Professores, não esqueçam o prazo para a entrega dos ‘caderninhos’ com todas as 

atividades diárias para a Coordenadora”, embora essas atividades já tivessem sido 

descritas no Planejamento Anual de Ensino e registrados também nos diários de 

classe. Havia também discursos repressores como: “Cuidado como tratam os alunos 

por causa dos processos que eles poderão abrir junto à Diretoria de Ensino.” - 

diziam os gestores. 

            Meus questionamentos a respeito da minha profissão eram frequentes:  “Sou 

professora, mas não estou lecionando”. Além disso, não era nesse modelo de 

educação, de ensino e de docência que eu acreditava. Sentia-me impotente, 

desmotivada e completamente decepcionada.  

 Em 2003, paralelamente ao exercício da profissão docente, eu possuía um 

ateliê, onde desenvolvia peças em cerâmica branca para decoração. Formada, 

também, em Técnica em Cerâmica pelo SENAI, visualizei a oportunidade de 

abandonar a docência e dedicar-me a esse negócio que demonstrava sinais de 

crescimento, tanto que o ateliê tornou-se uma fábrica.  
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Com o desenvolvimento da fábrica, que exigia cada vez mais investimentos, 

percebi que, principalmente na área de recursos humanos, no tocante à mão de 

obra, a situação sempre se mostrava grave. A ausência de funcionários qualificados 

e com pelo menos um mínimo de instrução, como Português e Matemática, sempre 

me incomodou muito. A falta de educação como um todo e a inexistência de 

comprometimento com o trabalho, além da postura e comportamento inadequados 

dos funcionários nas relações interpessoais que prejudicam a boa convivência social 

demonstram claramente os problemas educacionais.  

Assim, buscar o Mestrado em Educação foi uma maneira que encontrei para 

compreender, em uma perspectiva mais ampla, as questões sociais e políticas que 

norteiam a realidade social, sobretudo, as instituições escolares. 

O sistema educacional apresenta, sem dúvida, professores desvalorizados, 

desmotivados e sobrecarregados tanto para atender como para debater as políticas 

educacionais e encontrar meios eficientes para superar os problemas cotidianos 

comuns e inerentes à sala de aula. O que não se pode é, ou seria no mínimo 

leviano, negar o impacto dessa situação em todos os setores da nossa sociedade. 

             Por experiência própria e por conviver com vários professores, observei que 

muitos educadores formados e competentes estão abandonando a sala de aula, seja 

por meio de readaptações (exercício de outra função) ou, em casos extremos, por 

exoneração, como foi o meu caso. 

            Estudos realizados (PEZZUOL, 2008; LEMOS, 2009) demonstram que o 

número de licenças médicas, afastamentos e readaptações aumentaram nos últimos 

anos, o que demonstra que há necessidade de pesquisas a respeito desse 

fenômeno. 

            Os motivos que levam à readaptação de professores são muitos, mas além 

das patologias de causa exclusivamente física, há um número significativo de 

readaptações com fundo psíquico. Nesse sentido, este trabalho busca identificar se 

existe, no sistema educacional, uma causa social que provoque tais readaptações 

por motivos psíquicos. Qual é essa causa social? E após a readaptação, como se 

constitui o perfil docente? 

            Apesar do pressuposto geral de que o Brasil é um país democrático – no 

qual a Educação e o acesso à informação são direitos de todos os cidadãos – o 

sistema educacional tem apresentado diversas deficiências ao longo de sua história. 
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Demerval Saviani, em sua obra “Escola e Democracia” (2008), apresenta a trajetória 

da educação brasileira, trazendo esclarecimentos importantes sobre as abordagens 

teóricas que nortearam os rumos da política educacional e, consequentemente, os 

impactos sobre o trabalho docente; além de proporcionar reflexões sobre os intensos 

debates pedagógicos que denunciam as problemáticas educacionais, como por 

exemplo: a precarização das condições de trabalho e de remuneração dos docentes 

de todos os níveis no Brasil.  Algumas das consequências desses problemas são a 

desvalorização da profissão docente e a sobrecarga de trabalho dos professores, o 

que os impede, muitas vezes, de atender às necessidades do processo de ensino. 

 Debater sobre as políticas educacionais, assim como, sobre os problemas 

cotidianos comuns e inerentes à sala de aula, é um processo constante que exige 

ampla mobilização dos educadores. No entanto, como propiciar terreno fértil para 

essas discussões se o quadro do mal-estar docente mostra-se em constante 

crescimento?  

            Há que se investigar se existem nesses afastamentos psíquicos, que 

também podem se expressar em sintomas físicos de origem psicológica 

(psicossomática), emocional ou psíquica, causas de origem social que provoquem 

essas readaptações, e também, se há conflitos de identidade, que impactam os 

docentes, oriundos do processo de readaptação. 

Portanto, o objetivo desta dissertação é, a partir dos referenciais teóricos, 

identificar as possíveis causas sociais que possam auxiliar na compreensão desse 

fenômeno, e complementarmente, pesquisar como se constitui a identidade desses 

docentes após o processo de readaptação, estando os mesmos distantes da sala de 

aula. 

Considerando o número crescente de professores concursados, em 

constantes licenças médicas, afastados, readaptados e até exonerados, o sistema 

educacional demonstra incapacidade ou ineficiência em manter a permanência 

desses servidores públicos em seus cargos, e denota também vários indícios que 

propiciam espaço fértil para pesquisas que expliquem tal problema e que apontem 

caminhos para uma reflexão a fim de compreender estes eventos. 

Embora não seja a única causa, um dos problemas que se coloca com este 

grande número de afastamentos e exonerações é a existência, nas escolas públicas 

estaduais, de um grande contingente de professores eventuais chamados 

emergencialmente para a substituição dos professores afastados, que podem ou não 
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ser formados nas disciplinas nas quais há falta de professores. Estes professores 

eventuais são admitidos, assumindo turmas de uma maneira emergencial e paliativa.  

Quando se admite professores sem qualificação adequada para lecionar, 

pode-se comprometer o processo de aprendizagem envolvendo a transmissão de 

conteúdos educacionais, a aplicação adequada das metodologias etc. Este aspecto 

é mais um que se soma àqueles que têm contribuído para o cenário atual de 

degradação das escolas públicas. Segundo Weber (1996) o reconhecimento do 

docente como profissional é uma questão de princípio constitucional (Art. 206, inciso 

V) e enfatiza que é preciso haver linhas de ação voltadas para a formação inicial e 

continuada dos docentes, planos de carreira compatíveis com o trabalho e condições 

de trabalho docente para melhorar a infraestrutura escolar. (BRASIL, 1988)  

São diversos os motivos que podem levar à readaptação, mas, além dos 

problemas de saúde, existe ou não no sistema educacional uma causa social que 

provoque essas readaptações? Apesar da responsabilização individual causada pelo 

estigma da “doença psíquica”, seria possível identificar na instituição escolar ou nos 

determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais elementos que auxiliem a 

compreender uma “patologia psíquica coletiva” que vem assolando os docentes?  

Sabemos que a escola, enquanto instituição, pode retransmitir conflitos sociais em 

seu cotidiano, e que os verdadeiros motivos que explicam eventuais fracassos 

educacionais podem ser dissimulados, camuflados ou diluídos em justificativas que 

transferem a responsabilidade dos problemas mais amplos para os indivíduos. 

A hipótese inicial é que quando uma determinada categoria profissional – 

neste caso em especial, a dos professores – demonstra deficiências, contradições, 

conflitos e sobrecarga, é porque pode estar sendo oprimida em suas relações de 

trabalho, fato que pode causar uma série de patologias, entre elas as psíquicas, que 

podem culminar, não raras vezes, com sua readaptação ou exoneração. 

Ferrarez (2009), amparada pela teoria de Pierre Bourdieu, demonstra que “o 

professor procura se eximir da responsabilidade do baixo rendimento escolar por 

causa dos mecanismos ideológicos veiculados por eles” (p. 8). Nesse sentido, faz-se 

necessário identificar se a relação dos professores com a escola pode se mostrar 

fragilizada por motivos que transcendem a esfera psíquica individual, ou seja, se os 

professores podem se eximir de tal responsabilidade, eles também podem, sob o 

estigma da “doença”, ser afastados de suas atividades profissionais por conflitos 

inerentes à instituição, que são resultantes de relações mais amplas (com o sistema 
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cultural, social, político e econômico) e as suas manifestações no interior do 

aparelho escolar. 

Essas manifestações ocorrem, para Althusser (1985), devido à tese de que a 

ideologia se encontra e é refletida no mundo real  das condições de existência dos 

homens, ou seja nas relações reais sob as quais eles vivem. Portanto, a ideologia 

nada mais é do que a manifestação subjetiva-objetiva das relações entre os 

indivíduos e seu entorno objetivo. 

A readaptação do professor é o afastamento do professor das funções 

docentes e sua colocação em outros setores do serviço público, normalmente dentro 

do próprio sistema educacional, como bibliotecas, secretarias, diretoria etc. Este 

processo se dá quando o servidor (docente) não se encontra apto para exercer suas 

funções específicas (dentro da sala de aula), conforme prevê a Resolução da 

Secretaria da Saúde nº 77 (1997). Essa readaptação ocorre, oficialmente, depois de 

um processo que se baseia em sucessivas licenças médicas e outros afastamentos 

em geral. 

O que se questiona aqui é se essas readaptações podem ser causadas pela 

interiorização dos conflitos próprios das instituições escolares que refletem as 

contradições das sociedades capitalistas. Desta forma, quando o professor está 

inserido no contexto escolar e não apresenta conflitos ideológicos, isto é, ele se 

encontra em “harmonia” com as contradições presentes na realidade objetiva 

escolar, ele trabalha com normalidade; já aqueles que estão submetidos aos 

mesmos conflitos, mas que não conseguem se harmonizar com este “estado de 

coisas” nas relações interpessoais, podem apresentar manifestações psicológicas 

como: estresse, nervosismo, frustração, insatisfação. Cabe destacar que as causas 

psicológicas são a segunda causa-doença que motiva as readaptações, segundo 

Pezzuol 2008; Lemos (2009) e o Sindicato dos Professores das Escolas Públicas 

Oficiais do Estado de São Paulo (APEOESP, 2003). 

De qualquer forma, estas questões demandam pesquisa, pois o problema 

das lutas e conflitos de classes eclode nas instituições sociais, entre elas, as 

educacionais, e pode ter impacto primário sobre o adoecimento docente. (ESTEVE; 

FRANCO; VERA, 1995).  

Desse modo, se o professor não se adapta ao seu papel profissional e 

social, através dos mecanismos presentes no interior das instituições escolares, ele 

pode “adoecer”, readaptando-se ou exonerando-se, mesmo tendo capacidade para 
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exercer seu cargo. Em outras palavras, o docente pode adoecer como uma forma de 

resistência inconsciente ou não aos conflitos e contradições da própria estrutura do 

aparelho escolar inserido no sistema capitalista. 

Face ao exposto, o problema de pesquisa poderia ser assim sintetizado:  os 

conflitos sociais externos e internos à instituição escolar, com destaque para a 

reorganização do trabalho docente, podem favorecer o surgimento de elementos 

provocadores de readaptações psíquicas de docentes? Há consciência do professor 

deste processo que pode culminar no afastamento, na individualização e na 

desvalorização profissional? E, ainda, qual o impacto da readaptação sobre a 

identidade docente? 

A partir da minha experiência e interesse em pesquisar o tema em questão, 

procurei estudos a respeito de professores readaptados. O primeiro estudo 

selecionado foi a Dissertação de Mestrado “Identidade e trabalho docente: a 

situação do professor readaptado em escolas públicas do Estado de São Paulo.”, na 

qual Pezzuol (2008) aborda, em relação aos professores readaptados, as questões 

tipicamente psicológicas: “angústias, frustrações e reclamações sobre suas atuais 

condições (...) o desrespeito, desvalorização profissional, exclusão, restrição de 

atividades e outros obstáculos para o desenvolvimento da identidade profissional”. 

(p. 32-33). Nesse trabalho, o enfoque encontra-se no perfil desses docentes, nos 

motivos da causa-doença, bem como, na sua reabilitação e integração. 

Há outras duas teses: uma voltada para a discussão sobre o processo de 

sofrimento psíquico e o distanciamento entre o trabalho ideal e a sensação do dever 

cumprido de Flávia Gonçalves da Silva (2007), sob o título: “O professor e a 

educação: entre o prazer, o sofrimento e o adoecimento”; outra, de José Carlos 

Galvão Lemos (2009), amparada na teoria de táticas e estratégias de Michel de 

Certeau, intitulada “Do encanto ao desencanto, da permanência ao abandono: o 

trabalho docente e a construção da identidade profissional” que trata do “abandono 

em serviço (...) gerando um conflito permanente entre o trabalho real e o trabalho 

idealizado” (p. 6). 

Nesta dissertação, a proposta é a realização de uma pesquisa qualitativa 

envolvendo revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Os dados qualitativos 

levantados na pesquisa de campo foram utilizados para compreender e possibilitar 

reflexões sobre o discurso do docente readaptado. Para este fim, entrevistas 

semiestruturadas e questionários de perfil foram aplicados. A pesquisa de campo foi 
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realizada em escolas estaduais de São Bernardo do Campo, embora não haja dados 

oficiais, há um número significativo de professores readaptados, segundo 

informação verbal de um das supervisoras da Diretoria de Ensino desse município. 

A opção de considerar como população-alvo professores que se 

mantivessem trabalhando nas escolas deve-se ao fato de que as contradições do 

ambiente escolar estão presentes no cotidiano do readaptado, do qual ele não se 

afasta, ao contrário, continua a vivenciar as relações interpessoais com outros 

professores na ativa que lhes fornecem referências, influências sociais e emocionais 

significativas nesse ambiente. 

A revisão bibliográfica concentrou-se em um levantamento sobre estudos 

que apontam o impacto dos conflitos sociais e de classe na área profissional, com 

ênfase na docência, a fim de nortear a análise dos dados resultantes da pesquisa de 

campo. 

De acordo com a linha de pesquisa do Programa de Mestrado em Educação 

da Universidade Metodista de São Paulo, “Políticas e Gestão Educacionais”, é 

relevante adicionar novos dados aos estudos e estratégias educacionais de classe, 

pois a reflexão sobre estes assuntos favorece as discussões críticas sobre os 

docentes, a escola e os impactos das questões de classe e ideológicas sobre a 

educação. 

 As entrevistas e questionários utilizados encontram-se disponíveis na 

íntegra, nos apêndices deste trabalho. As análises baseiam-se fundamentalmente 

nas teorias de Esteve (1999); Sennett (2001); Goffman (1975), Althusser (1985). 

Sobre a contextualização do cenário atual dos estudos feitos sobre o mal-estar  e 

adoecimento docente no Brasil destacam-se os autores: Lemos (2009); Pezzuol 

(2008); Lapo; Bueno (2003); Stobaus; Mosqueira; Santos (2007). Para abordar o 

estudo da perspectiva teórica da profissão e identidade docente, apresentam-se os 

autores: Weber (1996),  Saviani (2008); Oliveira (2004) e Severino (1986). 

A pesquisa de campo foi organizada a partir de oito entrevistas com 

professores readaptados e que continuam trabalhando nas unidades escolares. Os 

dados coletados na pesquisa de campo foram analisados a partir de uma 

perspectiva qualitativa, com objetivo de compreender a realidade e o perfil dos 

professores readaptados por doenças psicológicas. Optou-se ainda, pela análise de 

conteúdo, que propõem uma decomposição das respostas dos sujeitos analisados, 

em unidades de análise ou grupos de representações para categorização de um 
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perfil desses docentes e “(...) fenômenos, a partir da qual se torna possível uma 

reconstrução de significativos que apresentem uma compreensão mais aprofundada 

da interpretação da realidade do grupo estudado”. (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005, p. 

70). 

 A escolha dessa abordagem ocorreu pela natureza desse tipo de trabalho e 

pelo tempo disponível para a realização do mesmo. Além disso, Martins (2004) 

esclarece que a metodologia é entendida como um conhecimento crítico do 

processo científico, no qual é necessário o questionamento acerca das 

possibilidades e limites que a pesquisa oferece e que há maneiras de se fazer 

ciência, pois a metodologia é um instrumento a serviço da pesquisa e toda questão 

técnica implica uma discussão teórica.   

Complementarmente, a autora destaca que a variedade de material obtido 

qualitativamente exige do pesquisador uma capacidade integrativa e analítica que 

advém do resultado da formação teórica e dos exercícios práticos do pesquisador 

das ciências sociais.  

Para a realização da pesquisa empírica a opção foi pela realização de 

entrevista semiestruturada, por se tratar de uma ferramenta flexível que possibilita a 

adaptação das perguntas, ou sua complementação, de acordo com o 

desenvolvimento de cada entrevista, e também porque a interação adequada entre o 

pesquisador e o entrevistado permite a coleta de dados que proporcionam uma 

amplitude da natureza dos objetos que se pretende investigar.  

Para Santos e Candeloro (2006) a entrevista semiestruturada pode ser 

definida como um tipo de entrevista em que há “...uma confluência de perguntas 

previamente elaboradas com outras pautadas a partir das respostas e elucubrações 

dos entrevistados.” (p. 75) 

A elaboração do roteiro de entrevista obedeceu à dinâmica da realização de 

questionários, discutido por Elliot, Hildebrand e Berenger (2012), os quais podem ser 

ampliados para entrevistas. As autoras indicam que nessa dinâmica, pesquisador e 

respondente realizam procedimentos de codificação e decodificação nas perguntas 

e nas respostas.  
 

A dinâmica pergunta-resposta corresponde, assim, ao processo de 
troca de informações entre quem faz a pergunta e quem dá a 
resposta. As informações contidas no questionário que podem se 
constituir em um quadro de referências para o respondente estão 
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relacionadas ao objetivo do estudo, ao tema ou assunto enfatizado, 
ao tipo de informação que se espera obter, à perspectiva e ao nível 
de generalidade a ser adotado pelo respondente; e ainda ao 
incentivo à participação. Esses elementos estão expressos no 
formato das perguntas, nas opções de respostas, na estrutura. (p.  
30). 

 

Assim, o pesquisador ao codificar uma pergunta constrói um quadro de 

referências e este quadro no momento da análise pode ser utilizado como ”chave” 

para decodificar as respostas processando as informações de seu quadro de 

referências. 

Essa análise levou à construção de nove quadros de análise em que são 

agrupadas as respostas. 

As referências que organizaram os roteiros das entrevistas serviram como 

categorias de análise, a saber: Condições de Trabalho; Atividades realizadas após a 

readaptação; As reações dos pares e da instituição escolar à readaptação; Os 

impactos da readaptação na vida fora da escola; Representação (imagem) da 

equipe escolar sobre readaptados; As influências das questões sociais, políticas e 

econômicas; Principal causa da readaptação; Consequência da readaptação; e 

Sentimentos dos readaptados. 

Desta forma, o trabalho foi estruturado em quatro capítulos conforme 

apresentado a seguir. 

O primeiro capítulo, sobre a readaptação docente, aborda as definições, a 

normatização e legislação sobre o trabalho dos docentes do serviço público do 

Estado de São Paulo, bem como o processo administrativo e burocrático a que 

estão submetidos os docentes que necessitam desse tipo de benefício. São trazidos 

também dados quantitativos sobre o número atual de professores readaptados pela 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo fornecidos pela APEOESP. São 

tabelas que indicam a evolução das readaptações no Quadro do Magistério (QM), 

entre os anos de 2011 a 2013, e são acompanhadas por gráficos que ilustram os 

números totais das tabelas. Ainda nesse capítulo, apresentamos estudos sobre o 

adoecimento docente, um panorama sobre a readaptação, considerando uma 

revisão bibliográfica de artigos científicos publicados por algumas universidades 

brasileiras e internacionais, além de consultas a artigos publicados por revistas 

vinculadas a sindicatos da categoria docente no estado de São Paulo e de outros 
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estados. Tal elaboração fundamentou-se com o apoio de autores como: Esteve, 

Franco e Vera (1995); Leite e Souza (2007); Stobäus, Mosquera e Santos (2007); 

Weber (1996); Lapo e Bueno (2003). 

O segundo capítulo realiza um levantamento de vários estudos que apontam 

o impacto dos conflitos sociais e de classe na dimensão profissional, com ênfase na 

docência, a fim de fundamentar a análise dos dados resultantes da pesquisa de 

campo. Foram pesquisados autores que postulam sobre a identidade docente, e 

consequentemente, sobre a situação da profissão docente e as condições de 

trabalho dos professores nas instituições escolares públicas. Foram consideradas as 

mudanças sociais e as políticas econômicas, sociais e educacionais que impactam a 

realidade cotidiana do professor, resultando na  precarização do trabalho devido a 

intensificação do mesmo, culminando  no mal-estar  e no adoecimento, na 

readaptação e abandono do magistério. Para essa discussão a fundamentação 

teórica apresenta a concepção de autores como: Sennett (2001); Cêa et al (2007); 

Souza (2004); Oliveira (2004). 

O terceiro capítulo discorre sobre as entrevistas com docentes readaptados e 

sua análise. Para tanto, foi delineada uma pesquisa qualitativa sobre o perfil desses 

professores no sistema de ensino da rede pública do Estado de São Paulo. Na 

sequência foi elaborada uma análise de conteúdo de acordo com categorias 

formadas a partir das perguntas realizadas com professores readaptados, sendo que 

estas foram fundamentadas na classificação de Esteve (1999) que nos apresenta 

um estudo aprofundado da relação sobre o adoecimento docente e as principais 

causas-doenças que afastam o professor das suas funções, o que, segundo 

Goffman (1975), acarreta um estigma social. Além disso, o estudo buscou subsídios 

para o questionamento e reflexão sobre essas causas sociais e a relação com os 

conflitos sociais presentes de forma mediada nas instituições escolares no sistema 

capitalista. Para tanto, são trazidos autores como Saviani (2008) e Severino (1986). 

 E por fim, o quarto capítulo traz a análise a posteriori (FRANCO, 2012) 

elaborada a partir da pré-análise das entrevistas realizada no capítulo anterior.  
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CAPÍTULO 1 – A READAPTAÇÃO DOCENTE 

 
Este capítulo aborda a readaptação, de acordo com as leis que normatizam 

as condições dos servidores públicos docentes, os principais estudos feitos 

atualmente sobre as condições do trabalho dos professores, e ainda, as pesquisas 

que apontam os principais motivos do mal-estar  e dos adoecimentos docentes.  

A readaptação é um instituto previsto nos diversos estatutos de servidores 

públicos dos entes da federação (União, Distrito Federal, Estados e Municípios). 

Tecnicamente, trata-se de uma forma de provimento derivado, por força da qual o 

servidor deixa um cargo antigo e assume um novo cargo, não sofrendo ascensão ou 

rebaixamento. O que motiva esse provimento são limitações físicas e mentais 

supervenientes. Cabe, portanto, uma breve exposição desses elementos. 

 
1.1 A READAPTAÇÃO DOCENTE NA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE SÃO 

PAULO: DEFINIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 
 

No tocante às definições que os dicionários apresentam, “readaptado” é, 

simplesmente, aquele que se adaptou novamente. Porém, o termo ganhou notória 

distinção ao ser aplicado ao servidor público que, por motivos vários (invalidez total 

ou parcial, estresse, doenças das mais variadas etc.) deixa de exercer seu cargo 

corrente, para o qual foi admitido, para exercer outro, diferente no nível de esforço.  

Mais especificamente, vale citar o excerto do site Observatório de Educação – 

Ofício Docente (2009) ao definir o termo “readaptação” como:  

[...] situação jurídica que envolve o trabalhador que não se encontra 
na capacidade laborativa plena para exercitar as tarefas de seu 
cargo. Trata-se de uma pessoa que não está clinicamente apta para 
fazer o trabalho rotineiro, relacionado à sua função, mas também não 
é considerada, pela perícia médica, clinicamente inapta para receber 
uma licença ou se aposentar por invalidez. (s/p) 

Esse termo, por vezes traz um estigma interno e externo, que não deveria 

sequer existir, haja vista que todo o arcabouço legal trata a readaptação como nova 

chance do profissional se integrar social e profissionalmente. O estigma agregado 

internamente origina-se do próprio reconhecimento da sua capacidade reduzida, 

seja temporária ou não; exteriormente, o ser humano, de maneira geral, julga o outro 
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ser humano pelo que ele pode produzir, atribuindo-lhe, ainda que 

inconscientemente, valor compatível.  

A readaptação, propriamente dita, enquanto direito jurídico, não é item 

constitucional específico. Portanto, o termo “readaptação” ou “readaptado” não é 

encontrada nas constituições brasileiras, e sua aplicação se refere, no âmbito dos 

entes federados, ao respeito aos direitos dos segurados previdenciários, previstos 

no § 21 do artigo 40, da atual Constituição Brasileira (BRASIL, 1988). 

Segundo informações disponibilizadas no Sindicato dos Servidores de 

Capelinha de Minas Gerais – SINSERCA – na Constituição de 1934, apesar da 

omissão do termo, encontra-se o § 2° do artigo 158 que contempla normas para as 

áreas de cultura e educação, colocando “no mapa” a futura prerrogativa do 

readaptado (SINSERCA, 2012). A despeito dessa omissão do termo, o citado artigo 

da CRFB de 1934 “garante o reaproveitamento de regência de professor de 

determinada cadeira extinta para outra diferente.”. 

O Instituto da Readaptação foi estabelecido na Lei nº 3780, de 12 de julho de 

1960, da União Federal, tratando dos servidores federais, e estabeleceu, entre 

outras medidas, normas para o servidor em situação de desvio de função, termo 

este que antecede a atualmente conhecida “readaptação”. Entre os vários quesitos, 

enumeramos se encontram:  

 
1º) O desvio de função, por mais de dois anos, advindo e subsistente 
por necessidade absoluta do serviço;  
2º) O desvio de função exercido permanentemente;  
3º) O desvio de função em atribuições de cargo ocupado 
perfeitamente diversas do cargo de origem, e apenas, comparáveis 
ou afins, variando somente de responsabilidade e de grau;  
4º) O desvio de função em funções de que o funcionário possua as 
necessárias aptidões e habilitações para o desempenho regular do 
novo cargo em que deva ser classificado. (SINCERCA, 2012, s/p). 

 

Já a Constituição de 1967 prevê, em seu artigo 99, o “obrigatório 

aproveitamento do servidor em cargo equivalente”. (BRASIL, 1967)  

A seguir foi promulgada a Lei 5645, de 10 de dezembro de 1970, que alterou 

a Lei 3780/60, que distingue o servidor público readaptado em desvio de função, 

dando margem à interpretação mais assertiva em seus fundamentos. A Constituição 

de 1988, no seu artigo 41, prevê a reintegração do servidor, reaproveitando-o em 

cargo diferente.  
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A Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/1998, previa a aposentadoria por 

invalidez permanente àqueles que, hoje, seriam considerados passíveis de 

readaptação, concedendo-lhes valores de aposentadoria equivalentes ao tempo 

contribuído. Por sua vez, a Emenda Constitucional n° 41, de 19/12/2003, assegura-

lhes um regime jurídico diferenciado, concedendo-lhes aposentadoria integral, caso 

se comprovasse a origem do dano como moléstia profissional.  

Além da jurisprudência e legislação alusiva, a Emenda Constitucional n° 47, 

de 5/7/2005, ratifica as emendas anteriores e ressalta a diferenciação nos critérios a 

serem cumpridos em relação àqueles que, ao exercerem determinada atividade e 

por ela terem prejudicada sua saúde ou colocada em risco a integridade física, 

mereçam, por lei, terem concedida sua aposentadoria, colaborando para isso o texto 

da Lei n° 8112/1990, nos artigos de 202 a 206-A, nos quais estão previstos 

afastamentos para tratamento de saúde aos servidores acometidos de doenças em 

decurso de sua atividade profissional, estando claro, também, que a despeito das 

moléstias profissionais que acometam os servidores, estes podem optar por exercer 

outras funções.  

Para que faça jus aos benefícios da legislação, o Instituto da Readaptação, 

segundo a Revista Jus Navigandi, em artigo de 2012, informa os seguintes 

requisitos a serem contemplados pelos interessados no referido direito trabalhista:  
 

1º) Servidor efetivo, nomeado após prévia aprovação em concurso 
público;  
2º) Que o servidor tenha sofrido superveniente (após a posse e 
exercício) limitação de sua capacidade física ou mental, em 
decorrência de moléstia profissional;  
3º) A limitação seja apurada em inspeção médica oficial;  
4º) A limitação comprometa ou impossibilite o exercício das funções 
do respectivo cargo;  
5º) A limitação não impossibilite o exercício de outras funções, no 
âmbito da Administração Pública;  
6º) A readaptação deverá ser feita nos moldes do § 2º do art. 24, da 
Lei nº 8.112/90, na redação oferecida pela Lei nº 9527, de 10/12/97, 
sob pena de inconstitucionalidade. (s/p) 
 

Desde 1934 fazendo parte da legislação, embora não tão elaborado e nem 

tão abrangente, esse direito é uma grande conquista. Nos primeiros tempos foi 

confundido com a aposentadoria em si e com os afastamentos, com o servidor 

resvalando entre um e outro, e sempre com prejuízos financeiros.  
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Considera-se indissociável ser um profissional bem-sucedido e manter 

qualidade de vida dentro do trabalho. No entanto, quando por qualquer motivo, um 

dos quesitos deixa de existir no contexto laboral, fazendo com que o profissional 

veja-se minimizado física ou emocionalmente, a readaptação se faz necessária.  

Na Constituição de 1934, as alternativas eram aposentar-se, percebendo 

salário proporcional ao tempo de recolhimento ou afastar-se, inevitavelmente, com 

prejuízos. Com o advento da readaptação, após a sondagem clínica e convicção de 

que os profissionais podem ser afetados por vários aspectos relacionados à sua 

área de atuação, estes podem contar com todo sedimento legal, para que possam 

ser remanejados para outra área, ou mesma função, que não lhes atinja como 

atingiu a função anterior, garantindo não só, a manutenção da dignidade própria do 

trabalhador que se encontra ativo como também e, principalmente, a percepção 

salarial sem prejuízos.  

No âmbito do funcionalismo público do estado, de acordo com o Estatuto do 

Servidor Público Estadual de São Paulo, Lei nº 10.261 de 1968, em seu artigo 51, a 

readaptação “...é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental verificada em inspeção médica”. (SÃO PAULO, 1968) 

 Para fazer o aprofundamento necessário para a discussão do processo de 

readaptação no estado de São Paulo, para o serviço público estadual, é oportuno 

mencionar duas leis que regem a questão da readaptação: a Lei Complementar nº 

444/1985 e o Estatuto Geral do Servidor Público Civil – Lei nº 10261/68.  

Cabe salientar: “Em geral, o servidor que se sente doente pede licença para 

tratamento de saúde, porque entende que tem condições de se recuperar. Quando 

são dadas muitas licenças pelo mesmo problema, o Estado acaba por readaptar” 

explica César Pimentel, advogado assessor do sindicato dos professores, em 

entrevista para a revista Observatório da Educação (2009, s/p). 

Os procedimentos do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São 

Paulo são regulados pelo Decreto nº 29180/1988. Segundo este decreto, cabe ao 

médico perito analisar se o problema de saúde incapacita a pessoa de trabalhar 

plenamente ou não. A complexidade da realidade, com a diversidade de casos 

médicos, dificulta a formulação de norma geral para vincular a doença à função a 

desempenhar. Por isso, o Estado considera a questão de fato, não de direito, e opta 

pela avaliação caso a caso. Também por isso, não é possível entrar com mandado 
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de segurança para reivindicar a aposentadoria por invalidez. “A lei é clara. A questão 

esbarra na perícia. Se o médico segue uma orientação governamental e faz a 

interpretação do fato, não tem jeito. Em ação judicial desta ordem é preciso resolver 

qual médico está certo. Então, o juiz nomeia um terceiro médico”, explica Pimentel 

(idem, s/p).   
Observa-se que a readaptação é um processo longo e complexo, que o 

servidor público precisa percorrer cumprindo os procedimentos burocráticos e 

jurídicos do Estatuto do Servidor Público Estadual e as devidas injunções da 

burocracia interna da Secretaria de Saúde (Departamento de Perícias Médicas). 

Nesta pesquisa, para realizar o levantamento de dados e traçar o panorama 

das readaptações docentes no Estado de São Paulo, foi feito um contato com o 

DRHU (Departamento de Recursos Humanos) do Estado de São Paulo, com a SSE 

(Secretaria de Saúde do Estado) e com a APEOESP. Os dados informados 

encontram-se nas Tabelas 1, 2 e 3, a seguir, e apresentam as últimas atualizações 

do número de readaptados no Estado de São Paulo do Quadro de Magistério (Q.M.), 

nos anos de 2011, 2012 e 2013: 

 
Tabela 1 – Professores readaptados no estado de São Paulo em 2011 

 

 

De acordo com a tabela 1, é possível observar que em dezembro de 2011 

havia 11.872 professores readaptados (não considerando diretores e estagiários). 
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Tabela 2 – Professores readaptados no estado de São Paulo em 2012 
Professores Readaptados 2012

 QM

Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos

06200-DIRETOR DE ESCOLA                 11 24 35 9 22 31 8 21 29

06407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I       1890 1509 3399 1887 1505 3392 1812 1484 3296

06408-PROFESSOR II                      0 51 51 0 50 50 0 48 48

06409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II      4431 4132 8563 4429 4116 8545 4532 4100 8632

07685-ESTAGIARIO                        0 1 1 0 1 1 0 1 1

 QM

Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos

06200-DIRETOR DE ESCOLA                 8 22 30 8 21 29 7 21 28

06407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I       1802 1482 3284 1798 1479 3277 1791 1475 3266

06408-PROFESSOR II                      0 47 47 0 47 47 0 46 46

06409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II      4534 4098 8632 4545 4088 8633 4546 4084 8630

07685-ESTAGIARIO                        0 1 1 0 1 1 0 1 1

 QM

Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos

06200-DIRETOR DE ESCOLA                 10 21 31 12 21 33 12 25 37

06407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I       1780 1478 3258 1781 1484 3265 1767 1482 3249

06408-PROFESSOR II                      0 46 46 0 43 43 0 43 43

06409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II      4646 4127 8773 4776 4176 8952 4822 4188 9010

07685-ESTAGIARIO                        0 1 1 0 1 1 0 1 1

 QM Outubro Novembro 5ezembro
Denominação do Cargo Total Total Total

Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos

06200-DIRETOR DE ESCOLA                 12 25 37 15 25 40 14 22 36

06407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I       1776 1502 3278 1792 1524 3316 1881 1595 3476

06408-PROFESSOR II                      0 42 42 0 41 41 0 41 41

06409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II      5016 4300 9316 5198 4405 9603 5723 4685 10408

07685-ESTAGIARIO                        0 1 1 0 1 1 0 1 1

Conte: Secretaria de 9ducação do 9stado de São Paulo

9laboração: 5L99S9 - Subseção/AP9O9SP

Denominação do Cargo
READAPTADOS

Total
READAPTADOS

Total
READAPTADOS

Denominação do Cargo

READAPTADOS
TotalDenominação do Cargo

READAPTADOS
Total

READAPTADOS
Total

Total
READAPTADOS

Total
READAPTADOS

Total

Março

Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro

Janeiro Cevereiro

READAPTADOS READAPTADOS READAPTADOS

Total

READAPTADOS

 
 

Na tabela 2 nota-se que em dezembro de 2012, havia 13.925 professores 

readaptados, o que demonstra um aumento de 17,3% em relação ao ano anterior. 

 
Tabela 3 – Professores readaptados no estado de São Paulo no primeiro quadrimestre de 2013 
Professores Readaptados 2013

 QM Janeiro Cevereiro Março
Denominação do Cargo READAPTADOS Total READAPTADOS Total READAPTADOS Total

Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos Efetivos Não Efetivos

06200-DIRETOR DE ESCOLA                 15 23 38 15 22 37 15 23 38

06407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I       1877 1592 3469 1889 1605 3494 1896 1618 3514

06408-PROFESSOR II                      0 41 41 0 40 40 0 40 40

06409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II      5733 4686 10419 5849 4751 10600 5904 4785 10689

07685-ESTAGIARIO                        0 1 1 0 1 1 0 1 1

 QM Abril
Denominação do Cargo READAPTADOS Total

Efetivos Não Efetivos

06200-DIRETOR DE ESCOLA                 12 22 34

06407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I       1892 1614 3506

06408-PROFESSOR II                      0 40 40

06409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II      5928 4794 10722

07685-ESTAGIARIO                        0 1 1

Conte: Secretaria de 9ducação do 9stado de São Paulo

9laboração: 5L99S9 - Subseção/AP9O9SP
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A tabela 3 indica 14.268 professores readaptados no primeiro quadrimestre 

de 2013. Houve portanto, um aumento de 2,5% em relação a 2012, evidenciando a 

tendência de crescimento ao longo do ano. Mesmo não sendo simples o processo 

de readaptação, existem atualmente mais de quatorze mil professores distantes de 

suas atividades, por motivo de doença.  

Como se pode ver nos gráficos 1 e 2, a seguir, o crescimento dos casos de 

readaptação é bastante significativo e preocupante, pois não estão incluídos nesses 

dados os afastamentos temporários e licenças médicas que não contabilizam a 

questão de readaptação, mas que entram no debate sobre o absenteísmo docente.  

 
Gráfico1 – Crescimento no número de readaptações por ano nos período de 2011 até abril de 2013 

     
                          Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados extraídos das Tabelas 1, 2 e 3.  

 

O gráfico 2, a seguir, apresenta a junção dos períodos analisados. Nota-se 

acentuado crescimento de readaptados por meio da curva de evolução das 

readaptações nos 28 meses compreendidos pelas Tabelas 1, 2 e 3.  
 

Gráfico 2 – Evolução das readaptações por mês e total de 2011 a abril de 2013 

 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados extraídos das Tabelas 1, 2 e 3.  
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Em termos absolutos, o gráfico 2 demonstra que houve um crescimento de 

2.846 novas readaptações até abril de 2013, totalizando nesse mês 14.268, o que 

equivale a um crescimento de 24,9% no total de readaptações em apenas dois anos. 

Há nesse espaço de tempo uma taxa de crescimento de aproximadamente 

0,89% ao mês, com um pico no crescimento no intervalo dos últimos 11 meses. 

Esse número representa em média que 3,3 professores adoecem por dia. Podemos 

dizer então, que a cada período em que se leciona, um professor é afastado de seu 

cargo (levando em conta que a escola tem período manhã, tarde e noite). 

 Enfim, os procedimentos formais da burocracia estatal nos setores de 

educação e saúde para a regularização da vida funcional do professor readaptado, 

suscitam a reflexão, também, do processo socioprofissional a que esse docente se 

expõe, abrangendo as relações sociais na instituição escolar e que afetam sua 

identidade profissional após a readaptação.  
 

Tabela 4 – Contingente de docentes no estado de São Paulo em 2013 

Total Ativos (*) Readaptados Total Ativos (*) Readaptados Total Ativos (*) Readaptados

6407-Professor 9ducação Básica L 21.920                   1.891                      39.578                   1.611                      61.498                   3.502                      
 6408-Professor LL -                          -                          66                            40                            66                            40                            
6409-Professor 9ducação Básica LL 97.483                   5.978                      72.158                   4.820                      169.641                 10.798                   

Total 5ocentes 119.403                 7.869                      111.802                 6.471                      231.205                 14.340                   

Nota:
- 9stão incluídos 5ocentes ocupantes de Posto de Trabalho de Vice 5iretor de 9scola e Professor Coordenador.
- 9stão excluídos 5ocentes em 5esignação ou nomeados em Comissão para outros cargos.

-     

9fetivos Não 9fetivos Total Geral

Contingente de Docentes  -  no Cargo de Exercício

Classes 5ocentes

1- CLASSES DOCENTES  - REDE ESTADUAL DE ENSINO   
Contingente de Docentes  Ativos   X  Readaptados

Fonte:  Cadastro Funcional  da Educação
Data Base : MAIO / 2013

 
  

De acordo com a tabela 4, em maio de 2013, dos 231.205 docentes, 

encontram-se readaptados 14.340, o que representa 6,2% do total de professores 

ativos. 

A partir dos dados apresentados, considerou-se necessário demonstrar no 

subtítulo 1.2, a seguir, uma breve contextualização de pesquisas que têm se 

debruçado sobre este tema, e também, para aprofundar a discussão, traçar um 

panorama sobre o adoecimento docente na rede pública, pois dessa forma será 

possível compreender as condições de trabalho e o cotidiano dos professores 

readaptados. 
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1.2 PANORAMA SOBRE O ADOECIMENTO DOCENTE: ESTUDOS E 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

A temática readaptação docente necessita de um estudo cuidadoso, pois se 

trata de um fenômeno social que demonstra uma situação grave nas escolas 

públicas estaduais e que precisa ser analisada com atenção. 

Os diversos problemas do ensino público no Brasil nos últimos 40 anos, 

levaram um grande número de pesquisadores a dedicar-se ao estudo do “fracasso 

escolar” e da qualidade de ensino, devido às mudanças sociais que permitiram 

acesso à educação a quase toda população brasileira, a criação da denominada 

“escola de massa” (ESTEVE, FRANCO e VERA, 1995) que propiciou a 

universalização do acesso ao ensino público2. 

A universalização do acesso à educação é um dos fenômenos que trouxe 

consigo uma série de questionamentos sobre o papel da educação, das relações de 

ensino-aprendizagem e, também, sobre a identidade e formação do profissional 

docente. 

A discussão sobre a profissionalização docente é abordada por Silke Weber 

(1996). Nessa obra a autora aponta que as pesquisas a respeito do tema tiveram o 

objetivo de reafirmar a importância da qualidade da ação educativa nas lutas por 

hegemonia em uma sociedade capitalista e de ressaltar o papel do professorado dos 

diferentes níveis de ensino – ao desenvolver atividade intelectual – no avanço das 

conquistas democráticas, entretanto, ainda há poucos estudos no Brasil sobre o 

professor como profissional. 

Focalizando o papel docente no âmbito do sistema educacional, quanto à 

prática profissional no cotidiano escolar, encontramos, como cenário atual, diversas 

críticas sobre a má formação docente, falta de profissionalismo, o absenteísmo, o 

adoecimento e os afastamentos constantes. Em contrapartida, observam-se a 

precarização das condições de trabalho, salários inadequados e a ausência de 

políticas e programas educacionais que garantam o exercício saudável da função 

docente. Todos estes fatores podem prolongar-se indefinidamente pela inexistência 

de políticas públicas capazes de superar tal problemática. 

                                                           
2. A educação, como direito social, deve ser assegurada conforme previsto no art. 206 da 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e na legislação educacional expressa na atual 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/EM – a lei Federal nº 9394/96 
(BRASIL, 1996). 



 34 

Por intermédio de um levantamento de artigos e revistas acadêmicas, foi 

possível constatar que o adoecimento e mal-estar docente apresentam várias 

reflexões em diferentes áreas do conhecimento: Educação, Ciências Sociais, 

Psicologia e Saúde. 

O problema do adoecimento docente é estudado por vários ângulos, os quais 

levantam questionamentos desse fenômeno feitos por gestores, pesquisadores, 

jornalistas e professores. No entanto, as causas sociais que poderiam provocar, 

efetivamente, o adoecimento docente ainda carecem de pesquisas. 

Reportagens em jornais, revistas eletrônicas, artigos que denunciam a “falta 

de professores”, a “falta de assiduidade ao trabalho”, o “excesso de licenças 

médicas” e a “síndrome do esgotamento profissional”, entre outros tantos títulos, são 

relativamente indicados nos sites de busca – Google convencional3 e Google 

acadêmico4. 

Na revista Desafios da Conjuntura, nº 29 de 2010, a publicação do 

Observatório da Educação da Ação Educativa, mostra que a mídia de norte a sul do 

país apresentou de 15 de outubro de 2008 à mesma data, em 2009, 75 jornais 

impressos sobre a falta de professores nas escolas, inclusive, a carência de 

professores substitutos5.  

As reportagens associadas aos termos de “denúncia”, “revolta”, “protestos”, 

“pais e alunos indignados” mostram como solução do problema respostas de 

gestores culpabilizando os professores pelo excesso de licenças médicas e 

prometem coibir o absenteísmo. 

As questões sobre as condições de trabalho são minimizadas e as causas 

das faltas não são questionadas ou são ignoradas. Segundo a revista Desafios da 

Conjuntura, nº 29 de 2010, do Observatório da Educação, apenas dois jornais 

abordaram tais aspectos: o Correio Brasiliense, que em setembro de 2009 expôs 

casos de professores que faltam por distúrbios psíquicos, estresse e depressão; e o 

                                                           
3 Cf. https://www.google.com.br/ 
4 Cf. http://scholar.google.com.br/  
5 Professores substitutos ou temporários são aqueles que ingressaram na rede pública por meio de 
processos seletivos simples, com contratos temporários para sanar a deficiência de professores 
efetivos. Segundo o documento O Trabalho de professores na educação básica em São Paulo 
(FERREIRA et al., 2009,) em 2006, cerca de metade dos quase 249 mil funcionários ativos do 
Quadro de Magistério eram temporários, os chamados OFAs (Ocupantes de Função Atividade), 
anteriormente chamados de ACT (admitidos em caráter temporário). Seu vínculo com o estado é 
regido por uma lei que já 40 anos, a Lei estadual nº 500, de 1974. A proporção de OFAs entre os 
Professores de Educação Básica I (PEB I) era maior do que entre os Professores de Educação 
Básica II (PEB II). 

http://scholar.google.com.br/
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Diário do Nordeste (CE) que, no mesmo mês, publicou a reportagem “Falta de 

professores compromete a educação” e trouxe o depoimento de dois professores 

que falaram sobre a questão do excesso de carga horária, baixos salários e 

violência que fazem parte da sua rotina. (p. 3) 

Observam-se nesse ponto, os primeiros indícios sobre a desvalorização 

docente apontado por Weber (1996) que é comum nas conversas informais em 

salas de professores e fora das escolas. O mal-estar causado por esse 

reconhecimento da desvalorização social vem acompanhado pelo preconceito que 

permeia o cotidiano dos professores, trazendo consequências como o afastamento 

do convívio social, a discriminação social, o descompromisso com o trabalho, o 

reforço da imagem negativa do professorado, o desequilíbrio mental etc.  

O artigo de Aparecida Neri de Souza, professora da Faculdade de Educação 

da Unicamp, “Ausentismo de professores: fuga ou adaptação?”, publicada na 

Revista Observatório da Educação nº 29 de 2010, aponta que há escassos estudos 

sobre o absenteísmo e que são necessárias pesquisas, em uma perspectiva 

sociológica, sobre as relações e as condições de trabalho docente. A professora 

indica que Leite e Souza (2007) realizaram um estudo no período entre 1997 a 2006, 

sobre os reflexos das condições de trabalho na saúde dos professores e 

constataram que há poucos estudos no campo da educação e da sociologia sobre 

as relações entre saúde física e mental e a organização das condições de trabalho 

docente. 

No mesmo artigo sobre o ausentismo, a autora aponta que o absenteísmo 

docente apresenta-se sem fronteiras na Europa, especialmente, na França, onde 

46% dos professores em início de carreira, estiveram em licença saúde e ausentes 

do trabalho em 2005. 

No Brasil, estudos da Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Educação – CNTE (1999) apontam que as difíceis condições enfrentadas pelos 

professores têm efeitos sobre a saúde. Segundo estes dados, 26% dos docentes 

estariam submetidos à síndrome de Burnout, que significa sofrer por exaustão, 

provocando esgotamento emocional e ou físico, redução da produtividade no 

trabalho e sentimento de despersonalização. Esses estudos citam também, que a 

profissão docente é considerada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

como uma das mais estressantes, uma profissão de risco, com forte incidência dos 
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elementos que provocam tal síndrome; destacam ainda, o mal-estar  docente como 

um fenômeno social sob a luz da obra de José Manuel Esteve6 (1999). 

Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS – há um 

“Grupo de Pesquisa Mal-estar e Bem-estar na Docência” formado pelos 

pesquisadores Stobäus, Mosquera e Santos, os quais, desde 1996, estabelecem 

relações com pesquisadores nacionais e internacionais, das áreas da Educação, 

Psicologia, Saúde e com outros Centros Universitários – a Universidade do Algarve, 

em Portugal, a Universidade de Málaga e a Universidade de Madrid, na Espanha 

(Faculdade de Psicologia) – além de escolas e sindicatos. O referencial teórico 

utilizado por esse grupo é denominada de Psicologia Positiva, com fortes influências 

do Humanismo Existencial – Maslow, Rollo May, Jourard e Landmann, autores 

considerados clássicos da Psicologia Existencial – as quais trazem uma nova atitude 

no relacionamento terapêutico, não só observando o indivíduo em termos de 

comportamento, mas considerando sua experiência interior, enfatizando o auxílio 

prestado ao terapeuta pela fenomenologia e insistindo na necessidade de considerar 

as experiências humanas na reflexão sobre os métodos atualmente adotados na 

psicoterapia. Cabe citar ainda, Seligmann, pesquisador da área da Psicologia da 

Saúde, que desenvolveu um sistema de classificação dos aspectos positivos do 

caráter (Values in Action VIA) enfatizando as “forças e virtudes” como características 

emocionais, cognitivas, relacionais e cívicas. O grupo de pesquisadores da PUC-RS, 

portanto, busca aprofundar-se especialmente nas temáticas de estresse, seu 

surgimento, suas manifestações nos âmbitos físicos, psíquico e social, mormente 

nas repercussões pessoais e profissionais docentes. 

Os estudos realizados por esse grupo têm como objetivo reconhecer 

elementos de mal-estar, estresse pessoal e profissional do educador, apontando um 

sentido de prevenção, através de estratégias de apoio em direção ao bem-estar, 

com repercussões na formação e atuação profissional docente. No artigo “Burnout 

and well-being in teaching”, publicado em 2007, Stobäus, Mosquera e Santos 

apontam: 

 
Os problemas que afligem a profissão docente não são algo novo, 
nem original, acham-se ligados à própria origem, ao desenvolvimento 
histórico e à valorização social dessa profissão. O que mais 

                                                           
6 Pesquisador espanhol, cujo estudo fundamenta o núcleo teórico desta dissertação e que se 
encontra mais aprofundado no próximo capítulo. 
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impressiona é o contínuo acirramento da problemática em que quase 
todo  o mundo e que, como o tecido social, a docência é desgastada 
ante as insatisfações grandemente justificadas dos professores, os 
descontentamentos dos alunos, a improdutividade do conhecimento 
(denominada má qualidade de ensino) e a desconfiança no 
aproveitamento social, além de elementos ligados à aprendizagem e 
suas perturbações. (p. 262) 

 

Os autores indicam que os efeitos permanentes de caráter negativo que 

afetam a personalidade do professor, como resultado das condições sociais  em que 

se exercem a docência, estão na realidade, em conjunção com vários fatores sociais 

e psicológicos mal diagnosticados produzindo o que se denomina, segundo Esteve 

(1997),de ciclo degenerativo da eficácia docente. Afirmam, portanto, que o mal-estar  

docente é uma doença social que afeta a pessoa e é causado pela falta de apoio da 

sociedade aos professores, tanto no terreno dos objetivos de ensino, como nas 

compensações materiais e no reconhecimento do status que se lhes atribui. 

No Brasil, continuam os pesquisadores, se junta ao que foi citado, o fato de 

que há:  
[....] uma deficiência nas posições do Estado e nos planos de 
Governo como desencadeadores de uma educação realmente 
eficiente. Falta uma Filosofia de Educação conhecida por todos que 
deve ser trabalhada, analisada, discutida e negociada.  (ibid., p. 264) 
 

Nesse contexto, Weber (1996) considera que o estado do debate sobre o 

papel da escola na sociedade de classes, a difusão dessa discussão no aparelho 

formador (universidades) e na instância sindical, assim como os requerimentos para 

o exercício profissional carecem de questionamentos sobre as concepções de 

docência e sua relação estabelecida entre a profissão docente e a sociedade.  

No artigo “Professores, desencanto com a profissão e o abandono do 

magistério” de Lapo e Bueno (2003), as pesquisadoras têm como objetivo 

compreender como esse processo é desenvolvido ao longo da vida e da experiência 

profissional desses profissionais. 

É importante destacar que, conforme apresentado no artigo, 158 ex-

professores efetivos de apenas uma Diretoria de Ensino (14ª DE) da rede estadual 

da educação de São Paulo exoneraram-se entre 1990-1995, a qual apresentou o 

maior índice de evasão. Os dados obtidos na pesquisa de Lapo (1999, apud Lapo e 

Bueno, 2003) permitiram constatar que houve um aumento de 300% nos pedidos de 



 38 

exoneração no magistério público (interior, Grande São Paulo e São Paulo-Capital) 

no período.  

Os motivos alegados para a exoneração, nas entrevistas com 16 dos 

professores que compuseram a amostra da pesquisa em tela, apontam desde baixa 

remuneração, péssimas condições de trabalho, falta de perspectiva de crescimento 

profissional, desencanto com a profissão, insatisfação com a estrutura do sistema 

educacional, problemas de saúde, entre outros.  

Cabe salientar que o extremo do mal-estar  docente desencadeia a saída do 

professor da rede pública e que:  
 
...examinando de que forma esses fatores se combinam com as 
representações sobre o trabalho docente e as aspirações, 
necessidades e interesses dos professores, constatou-se que o 
abandono da rede estadual de ensino e/ou da profissão docente não 
se constitui em um ato isolado, depende da situação profissional 
vivida pelo professor. Também não se configura como um ato sem 
relação com a vida pessoal, e com a história passada do mesmo... 
Trata-se de um conjunto de experiências e expectativas não 
satisfeitas que ao longo dos anos, vão se amalgamando até 
chegarem ao desfecho, nem sempre desejado, do abandono da rede 
pública ou da profissão docente. (LAPO; BUENO, 2003, p. 74) 

 

Para contextualizar esse problema, as autoras utilizaram como referencial 

teórico Esteve (1999), sobre o mal-estar  docente, os autores LeCompte e Dworkin 

(1991), os quais afirmam em suas pesquisas sobre Burnout, que quando “fatores 

estruturais não permitem a realização de metas pessoais, os indivíduos perdem a fé 

nas instituições que estruturam suas vidas cotidianas, como as escolas.” (apud 

LAPO e BUENO, 2003, p. 83). Ou seja, a perda de fé por parte dos indivíduos, não 

cria meios alternativos para buscarem satisfação das suas metas pessoais. Desse 

modo, as pessoas passam a desacreditar na possibilidade de atingirem seus 

objetivos naquele local de trabalho, são tomadas por sentimentos de impotência e 

acabam por não se envolver com aquilo que fazem em seus trabalhos, além de se 

sentirem isoladas, estranhas em seu próprio meio e em relação a si próprias. Estes 

tipos de sentimentos foram entendidos como parte de um processo de alienação.   

As autoras ainda apresentam estudos sobre dois tipos especiais de 

abandono: a remoção e a acomodação. A remoção é um concurso interno 

promovido pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo que oferece a 
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professores efetivos a possibilidade de se transferirem de escola, sem perder o 

vínculo de emprego com o Estado. Esteve (1992, apud Lapo e Bueno, 2003) 

analisou o mecanismo como uma estratégia dos “professores que tentam escapar 

de situações conflitantes ou de más relações com seus colegas.” (p. 82) Todos os 

professores entrevistados pelas autoras utilizaram a remoção.  

A acomodação é outro mecanismo de evasão, devido ao estado de tensão 

que leva os professores a manifestarem um enorme esgotamento de suas energias 

que eles não conseguem de fato, continuar trabalhando, mas por não poder deixar o 

trabalho, desenvolvem esse mecanismo (manifestação do Burnout); consideram-se 

impotentes, isolados, sentindo-se estranhos em seu próprio meio e em relação a si 

mesmos, e com isso, executam o mínimo necessário para manter-se no emprego. 

(LAPO; BUENO, 2003, p. 83-84) 

Segundo Weber (1996) os professores sintetizam a rejeição que sentem em 

relação ao seu trabalho, pois detectou expressões como “Odeio a Educação! Não 

sei por que há ainda gente disposta a ensinar.” “Conto os dias para deixar esta 

exploração.” (p. 71) 

Na tese de doutorado de José Carlos Galvão Lemos, “Do encanto ao 

desencanto, da permanência ao abandono: o trabalho docente e a construção da 

identidade profissional.” (2009), o autor, amparado principalmente pela teoria de 

táticas e estratégias, de Michel de Certeau, além de outros pensadores, trata do 

abandono em serviço e de um “conflito permanente entre o trabalho real e o trabalho 

idealizado” (p. 6).  O autor afirma que: 
 
o abandono, a ruptura com a docência não ocorre de forma abrupta, 
instantânea, é porque identificamos ao longo da investigação a 
existência de mecanismos que alguns professores, já frustrados e 
desanimados com a profissão, lançam mão para permanecer na 
docência, antes de abandoná-la de maneira definitiva (p. 230-231) 

 

Outra tese voltada para a discussão sobre o processo de sofrimento psíquico 

e o distanciamento entre o trabalho ideal e a sensação de dever cumprido é a de 

Flávia Gonçalves da Silva, sob o título: “O professor e a educação: entre o prazer, o 

sofrimento e o adoecimento” (2007), apresenta aspectos de uma investigação que 

revelou que as condições inadequadas e alienadoras encontradas pelos professores 

para executar sua atividade são as principais causas dos quadros de adoecimento, 

especialmente relacionados a emoções e sentimentos, como estresse, labirintite e 
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depressão, e que podem levar a outras doenças, entretanto, a pesquisa teve como 

fundamentação teórica autores da área da Psicologia e não explora as possíveis 

origens sociais do mal-estar  docente. 

A Dissertação de Mestrado de Maria de Lourdes de Moraes Pezzuol da 

Universidade de Brás Cubas – Mogi das Cruzes – SP (2007),  foi o único estudo 

encontrado sobre readaptação com o título: “Identidade e trabalho docente: a 

situação do professor readaptado em escolas públicas do Estado de São Paulo”. A  

autora aborda as angústias, frustrações e reclamações sobre as atuais condições 

desses docentes. A readaptação gera desrespeito, desvalorização profissional, 

exclusão, restrição de atividades e outros obstáculos para o desenvolvimento da 

identidade profissional. Nesse trabalho o enfoque está no perfil desses docentes, 

nos motivos causa-doença, reabilitação e integração desses professores. 

A mesma pesquisa identificou 254 professores readaptados nas 78 escolas 

que pertencem à Diretoria de Ensino da Região de Mogi das Cruzes – São Paulo. 

Problema nas cordas vocais é a principal causa-doença que motivou as 

readaptações, seguida por problemas de coluna e fatores psicológicos e 

psiquiátricos. (PEZZUOL, 2007, p. 33) 

Os referenciais teóricos utilizados nessa pesquisa são baseados nos 

seguintes autores: Arroyo, Severino, Adorno, Bauman e Marcuse. 

Embora haja algumas iniciativas no sistema público estadual, não existe 

efetivamente uma ação preventiva abrangente que auxilie o professor a evitar o 

processo de readaptação. A conclusão de Pezzuol é que medidas transitórias de 

cada gestão governamental, sempre culminam na incumbência da Secretaria da 

Saúde, que utiliza a perícia médica como um meio para auxiliar na diminuição dos 

processos de readaptação, mas que inexistem políticas públicas voltadas para evitar 

as licenças médicas constantes. 

Os estudos nessas pesquisas como um todo, apresentam um panorama 

desanimador, agravado por diversos fatores conflitantes, tanto do ponto de vista 

social, como do ponto de vista pessoal desses professores. 

Os quadros do mal-estar  e adoecimento docente são graves, permeiam o 

cotidiano docente, afetam o professor no exercício de sua função nos casos de 

acomodação e remoção, de readaptação, de abandono e exoneração. 

Além dos aspectos referentes à necessidade de compreensão sobre as fortes 

impressões dos determinantes sociais sobre os profissionais da educação, há 
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poucos estudos referentes à identidade docente após a readaptação, assim esses 

estudos apontam a necessidade de novas pesquisas que realizem essa abordagem. 

De qualquer forma, essas questões que compõem o universo de fatores que 

são causa e consequência do mal-estar docente e, em especial, das readaptações, 

que é o objeto desta pesquisa, carecem de estudos que tratem do impacto das lutas 

e conflitos de classe que eclodem nas instituições educacionais e podem ter 

importante papel no adoecimento docente. 

Saviani (2008), em sua obra “Escola e Democracia”, apresenta um histórico 

do sistema educacional brasileiro desde os tempos do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (1932) mapeando todos os tipos de concepções educacionais. O 

autor incorpora as teorias de educação não críticas, as críticas-reprodutivistas e as 

críticas: a Pedagogia Tradicional, a Nova e a Tecnicista; a Teoria do Sistema de 

Ensino como Violência Simbólica de Bourdieu e Passeron e a Teoria da Escola 

como Aparelho Ideológico de Estado (AIE) de Louis Althusser; a Teoria da Escola 

Dualista de Baudelout & Establet. Em suas palavras: 
  

Necessitamos ainda de uma teoria crítica da educação que impõe-se 
na tarefa de superar o poder ilusório, que caracteriza as teorias não-
críticas, como a impotência decorrente das teorias crítico-
reprodutivistas; colocando nas mãos dos educadores uma arma de 
luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que 
limitado. (p. 25) 

 
Sem a pretensão de esgotar o tema ou de dar todas as respostas, esta 

pesquisa visa propiciar uma contribuição no esforço da compreensão dos conflitos 

da sociedade capitalista, pois as pesquisas sobre o mal-estar  docente apontam 

possíveis fatores de causas sociais, mas não estabelecem uma discussão baseada 

em um possível entrelaçamento ou um paralelo das teorias críticas com a questão 

do mal-estar e o adoecimento docente e a relação desse fenômeno com os 

apresentados por outros profissionais das áreas comercial e industrial, como 

ressalta, por exemplo, Sennett (2001) em “A corrosão do caráter: conseqüências 

pessoais do trabalho no capitalismo”, obra na qual pesquisou e apresentou outros 

profissionais que também sofrem o desgaste, a exploração e o desencanto no 

exercício de suas funções dentro do sistema capitalista. 

Este é o núcleo básico do referencial teórico que compõe o presente trabalho, 

o qual será tratado no próximo capítulo. Pretende-se, assim, buscar uma 
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compreensão mais aprofundada do fenômeno estudado e sua relação com os 

aspectos mais amplos das sociedades capitalistas. 
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CAPÍTULO 2 – TRABALHO E IDENTIDADE DOCENTE 
 

 O cenário apresentado no capítulo anterior demonstra a necessidade de 

promover reflexões a respeito do adoecimento e da readaptação funcional uma vez 

que o quadro apresentado é grave, e não há sinais no sistema educacional de ações 

preventivas para evitar o adoecimento docente, tão pouco medidas de reabilitação e 

integração para os professores readaptados. A este respeito Pezzuol (2008) informa 

que o Programa de Saúde do Trabalhador (PST.) implantado em 1999, encontra-se 

inativo e ainda, confirma a inexistência de uma proposta de reabilitação dos 

professores readaptados. 

 O presente capítulo busca compreender, através de uma breve visita à 

trajetória do desenvolvimento do trabalho no sistema capitalista, cujas mudanças 

impactam as relações sociais e econômicas influenciando a organização estrutural e 

educacional. 

 Ao se considerar as transformações históricas no mundo do trabalho, busca-

se situar a pesquisa, pontuando que as mudanças na organização do trabalho 

impactam a capacidade de adequação docente a estas novas configurações e 

remetem a profundas reflexões sobre a constituição do trabalho dos professores e 

às implicações no que se refere à formação de sua identidade profissional. 

 Weber (1996), ao tratar do trabalho docente, aponta que existe: 

 
...uma indefinição social do trabalho docente, o que por sua vez 
explicaria a dificuldade de definirem-se políticas de recursos 
humanos compatíveis com as características de um trabalho que a 
sociedade brasileira reconhece como necessário, mas ainda não 
prioritário para o seu próprio desenvolvimento social. (p. 20) 

  

Apesar disso, observa-se que as novas exigências profissionais do docente 

exigem um processo permanente de formação, principalmente no confronto com as 

mudanças sociais, informacionais e tecnológicas, entre outras, aceleradas pelo 

processo de produção e pelas condições de trabalho na sociedade capitalista que se 

reproduzem na escola e podem representar uma barreira à formação da identidade 

profissional. 

 Tendo como objetivo destacar a profissão docente e a situação do professor 

readaptado, no contexto socioeconômico e político brasileiro, bem como traçar seu 

perfil e contribuir na difícil tarefa de identificar as principais causas do mal-estar  e 
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adoecimento docente, esta pesquisa partiu, primeiramente, para a reflexão da 

organização do trabalho na atual configuração do trabalho no Brasil e o surgimento 

de políticas educacionais advindas desse contexto como proposições que norteiam 

a atividade cotidiana do trabalhador docente. Em um segundo momento, visou 

esclarecer os impactos da (re)organização do trabalho docente no mal-estar  e no 

adoecimento que culminam no afastamento do profissional de suas atividades e que 

exigem uma nova reestruturação de sua identidade profissional à luz, 

principalmente, das pesquisas e análises realizadas por Esteve (1999) e Sennett 

(2001). 

 

2.1 O TRABALHO NO CAPITALISMO E A CONSTITUIÇÃO DO TRABALHO 
DOCENTE FRENTE ÀS MUDANÇAS SOCIAIS E ECONÔMICAS 

 
Para a compreensão do trabalho docente na atualidade é necessário, mesmo 

que brevemente, a contextualização do desenvolvimento histórico do trabalho no 

capitalismo e da política educacional brasileira. 

Na busca pela elucidação das questões que envolvem a educação brasileira, 

há que considerar que o Brasil, e mais especificamente, São Paulo (sede de 

inúmeras indústrias nacionais e internacionais)  absorvem fortes impactos, no 

cotidiano do trabalho, devido a uma série de transições e mudanças significativas 

nas relações sociais e econômicas inerentes ao desenvolvimento industrial, 

tecnológico e comercial de um mundo globalizado. 

As mudanças na estruturação do capitalismo no século passado influenciam 

decisivamente a organização do trabalho provocando enfrentamentos, declarados ou 

não, que redundam nas condições profissionais e de vida dos trabalhadores. Tal 

organização do trabalho capitalista se impõe por meio de um processo repressivo e 

econômico que se materializa nos sistemas empresariais produtivos ou prestadores 

de serviços, públicos e privados. É importante reafirmar que estas lutas podem ser 

explícitas, como as greves, “operações tartarugas”7, ou não explícitas, como o 

“absentismo” ou até patológicas como o estresse, a Síndrome de Burnout, entre 

outras. 

                                                           
7 Expressão utilizada para designar a redução no ritmo de trabalho. 
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Em relação à escola pública, a situação não é diferente, pois desde sua 

origem é atrelada ao capitalismo. Saviani (2008) ao referir-se à organização da 

escola moderna afirma que: 

 
...a apropriação do influxo de ideias recebidas do estrangeiro a partir 
das circunstâncias históricas próprias ao modo de colonização e ao 
desenvolvimento econômico brasileiro que inserindo-se no contexto 
econômico capitalista, participa de modo próprio de um ideário 
comum. As inovações educacionais aqui abordadas, características 
do século XIX são todas realizações balizadas pelo ideário político e 
social produzido no século XVIII, cuja tônica é a produção de 
grandes projetos para a estruturação da sociedade em novas bases. 
Corroborando com a afirmação de Mário Manacorda, pode-se afirmar 
que no século XVIII predominam as formulações de princípios 
eminentemente políticos, que no século XIX vão se transformar em 
práticas sociais, sofrendo inevitáveis alterações que trazem a 
dificuldade para praticar a teoria. (SAVIANI, 2008, p. 4-5) 

  

Desse modo, tanto a educação, como a escola, são componentes da 

estrutura social. Com isso, evidencia-se que discutir a escola e a educação significa, 

em última instância, discutir também o modelo capitalista. Desconsiderar estas 

relações é o mesmo que fragmentar a realidade tornando-nos míopes. Então, se a 

sociedade vigente é estruturada de acordo com o capitalismo, a escola tem como 

função o atendimento às necessidades desse sistema e, portanto, se organiza  de 

forma mediatizada nesses moldes. 

 A crise atual do sistema capitalista iniciada em 1970 é decorrente do 

esgotamento do modelo de produção fordista, devido a sua própria incapacidade de 

solucionar problemas gerados pelo acúmulo de capital e a exploração das classes 

trabalhadoras, não conseguindo camuflar as exclusões e os fracassos sociais e 

educacionais visíveis pelo mundo inteiro. (MANCEBO, MAUÉS, CHAVES, 2006, 

p.37) 

 A reestruturação no setor produtivo, proposta pelo sistema de trabalho 

fordista/taylorista, compatibilizou mudanças institucionais e organizacionais nas 

relações de produção e de trabalho, em que o sistema capitalista passou a valorizar 

um modelo profissional especializado, controlado, disciplinado. Ou seja, esse 

processo de disciplina rígida exigida do trabalhador, foi se modificando com as 

tendências gerais do capitalismo contemporâneo. (BARBOSA, 2009, p. 72) 
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 Essas tendências capitalistas apontam para o surgimento e difusão do modelo 

Toyotista, sistema que formenta a flexibilização e a condensação de funções pelos 

funcionários (multifuncionalidade), que transformou a produção, tornando-a mais 

rápida e econômica. Esse processo, também trouxe a generalização da 

terceirização8.  

Assim, experimenta-se a junção da filosofia Toyotista com a experiência da 

produção em série (fordismo), que aponta para um novo cenário na organização do 

trabalho. Os trabalhadores por meio de uma “educação” que promova a geração de 

novas ideias e intensificação de sua participação no processo produtivo, o que deve 

gerar inevitavelmente, um aumento de produção e, concomitantemente, o 

enxugamento de parte da força de trabalho direta. (OLIVEIRA apud BARBOSA, 

2012, p. 17) 

 A crise econômica gerada pelo do sistema capitalista, mostra-se persistente, 

pois mesmo mantendo ou aumentando a produção, o condicionamento educacional 

Toyotista, baseado na qualidade total e no controle máximo do processo, compostas 

de células produtivas com flexibilização das atividades, exerce uma sobrecarga de 

trabalho, desqualificação profissional e a proletarização. A “filosofia” Toyotista é 

preconizada por meio de um discurso de que a “multifuncionalidade” é para um 

desenvolvimento adequado da produção, e que proporciona um “crescimento 

profissional favorável” para todas as pessoas da empresa. Isso leva a atentar para a 

pressão psicológica a que são submetidos os funcionários inseridos nesse tipo de 

modelo empresarial que, diante de metas econômicas a serem persistentemente 

seguidas, pressiona os trabalhadores em todos os níveis pulverizando a 

responsabilidade pelo sucesso empresarial (da organização) entre todos os 

trabalhadores, transferindo responsabilidade sem a respectiva autonomia e poder, 

que são reservados apenas aos “lideres” que organizam esse processo. 

 Cabe salientar, nesse sentido, que a mudança do modelo fordista para o 

modelo toyotista, com o desenvolvimento de um modelo “híbrido”, evidencia a busca 

do capitalismo em aprimorar seu sistema produtivo, sempre com objetivo de atingir 

                                                           
8 A terceirização ou outsourcing é uma prática que visa à redução de custo concomitante ao 
incremento da qualidade. Normalmente é usada em larga escala por grandes corporações e é 
observada, principalmente, em empresas de telecomunicações, mineração, indústrias etc. A 
terceirização, enquanto finalidade visa a transferência das “atividades meio” de uma organização, 
aquilo que não é o objetivo, propriamente dito, da empresa. Dentro do serviço público, têm-se 
exemplos de várias terceirizações, como é o caso dos serviços de limpeza, proteção do patrimônio, 
preparação de alimentos, entre outras. 
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inevitavelmente a garantia da lucratividade, com o enxugamento de parte da mão de 

obra, mas mantendo a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários, 

treinados para exercer a multifuncionalidade com maior eficácia.  

Nos anos da década de 1990, com o sentido de se adequar a estas 

mudanças e preparar as futuras gerações para o mundo do trabalho, a escola se 

reconfigurou.  

Mesquita (2002), em seus estudos sobre o plano educacional no projeto 

neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, levando em consideração a LDB 

nº 9394/96, afirma que a educação assume uma vinculação a estes novos objetivos 

do mundo do trabalho.  
 

...a educação institucionalizada aos objetivos estreitos de preparação 
para o local de trabalho, promovendo o ajuste às demandas do 
campo do emprego, não no sentido de que a função da escola seja 
garantir o emprego ou criar fontes de trabalho, mas sim promover a 
empregabilidade (...) conceito constantemente presente nos 
documentos elaborados pelos gestores do ensino público brasileiro e 
pelas entidades de formação de mão de obra. (p. 69) 

 

Dessa forma, no que se refere à formação educacional, o novo conjunto da 

ordem econômica mundial impõe a compreensão da inter-relação entre inovações 

tecnológicas, organizacionais e o sistema de ensino tornando-se necessária: 

 
... a elevada qualificação e capacidade de abstração para o grupo de 
trabalhadores estáveis (mas não de todo), cuja exigência é cada vez 
mais supervisionar o sistema de máquinas informatizadas e a 
capacidade de resolver, rapidamente, problemas para a grande 
massa de temporários, trabalhadores “precarizados” ou 
simplesmente, para o excedente de mão-de-obra, a questão da 
qualificação, e no nosso caso de escolarização, não se coloca como 
problema para o mercado. (FRIGOTTO apud MESQUITA, 2002, 
p.71, parênteses e grifos do autor) 

 

Limita-se assim, a função da escola que deve preparar os alunos para o 

mercado de trabalho competitivo e reorganizado de acordo com as novas exigências 

do capitalismo.  

 Longe de fazer alguma apologia xenofóbica contra o progresso e o 

desenvolvimento do Brasil, haja vista sua inserção no mercado internacional, não se 

pode desconsiderar a continuidade da reprodução do sistema capitalista que sempre 
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gerou a exploração dos trabalhadores. Por mais que se tente a equalização das 

desigualdades, esse sistema já provou, por meio de suas crises e mudanças de 

estratégias de produção, que não há lugar digno para todos, e sempre que 

propulsiona o “livre mercado” está se baseando na exploração de todos os setores 

sociais visando o lucro. A despeito disso, no âmbito da educação Cêa (2007) 

evidencia que: 
 

[...] a condição para que a formação humana seja considerada como 
estratégia de hegemonia do capital, é que ela sofra o necessário 
reducionismo histórico em forma de educação formal, 
institucionalizada, justificada pelas necessidades de relações sociais 
complexas, que decorrem de um modo determinado de produção 
material da existência, fundado na apropriação privada dos 
resultados pela produção coletiva. (p. 35) 

 

A autora, na mesma obra, informa que a educação fundamenta-se na 

formação do ser social por meio das práticas e nas concepções de sua constituição, 

sob o predomínio do processo complexo das sociedades capitalistas e por isso: 

 
a universalização da escolarização, num processo assim 
determinado, corresponderá a restrição do acesso ao saber, 
circunscrito nos limites das necessidades das classes sociais 
dominantes, necessidades estas impostas pela divisão social do 
trabalho predominante em cada novo momento de sociabilidade do 
capital. Dessa forma, a contradição estrutural do capitalismo vai 
também se expressar no campo da educação formal, assim como as 
lutas entre o capital e o trabalho. (ibid., p. 35) 

 

No neoliberalismo, entendido como organização ideológica do mundo 

empresarial capitalista e pelos círculos governamentais do Ocidente (SAES, 2010), 

os sistemas educacionais não enfrentam apenas uma crise de democratização, ou 

do ensino propriamente dito, mas também, uma crise que se espraia para as 

dimensões gerencial e tecnológica, nas quais se insere um discurso sobre a 

qualidade total, o novo conceito de produção, especialização flexível e de 

qualificação profissional.  

Na análise dessas reestruturações produtivas do sistema capitalista, os limites 

e as contradições da política educacional frente a essa realidade expressam-se em 

uma LDB pautada no minimalismo e pragmatismo, como afirmam Frigotto e Saviani 
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(apud Mesquita, 2002, p. 75), deixando a entrada aberta para o governo impor à 

sociedade, de cima para baixo, um projeto de reforma educativa, que por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) chegam de maneira áspera e repentina e 

propõem um ensino técnico-profissional, além de mudanças que intensificam o 

dualismo no ensino médio e o aligeiramento do ensino fundamental. (ibid) 

 Esta reorganização segue as diretrizes mundiais emanadas de organismos 

multilaterais como o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), que preconizam investimento na Educação Básica e 

pública. Estas diretrizes correspondem a um ajustamento que traz consigo uma 

desregulação, descentralização, autonomia e privatização dos serviços públicos e 

que têm marcado a denominada “agenda neoliberal” para a educação9. 

 No neoliberalismo, o Estado Mínimo10 impera, intensificam-se as regras do 

mercado livre, aumenta-se a competição, e surgem as políticas educacionais 

compensatórias, com seus programas para tudo. Nesse contexto, o professor 

sobrecarregado para dar conta de um processo acelerado que esse sistema 

capitalista impõe, ou transforma-se em um “super-homem”, ou em um “submisso”, 

desenvolvendo diferentes níveis de “inibição” no trabalho ou, simplesmente, torna-se 

um profissional ultrapassado e adoecido, segundo Esteve (1999). 

Com essas mudanças impostas pela reorganização do mundo do trabalho, a 

instituição escolar absorve impactos que abalam o trabalho docente e acabam por 

                                                           
9 A respeito destas organizações, seu papel e a implantação das políticas neoliberais é interessante 
consultar os Capítulos 1 e 2 da obra “Política educacional e o papel do Estado no Brasil dos anos 90”, 
de Vera Peroni e sobre a agenda neoliberal, o artigo “Agenda neoliberal e a política pública para o 
ensino Superior nos anos 90” de Cristina Helena Almeida de Carvalho, disponível em: 
http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt11/t114.pdf, acessado em 01-07-2013. 
10 O Estado Mínimo pressupõe um deslocamento das atribuições do Estado. Preconiza a não 
intervenção em prol da liberdade individual e da competição entre os agentes econômicos. A única 
forma de regulação econômica, portanto, deve ser feita pelas forças do mercado, as mais racionais e 
eficientes possíveis. Ao Estado Mínimo cabe garantir a ordem, a legalidade e concentrar seu papel 
executivo naqueles serviços mínimos necessários: policiamento, forças armadas, poderes executivo, 
legislativo e judiciário etc. Esta concepção surge como reação ao padrão de acumulação vigente 
durante grande parte do século XX, em que o Estado financiava não só a acumulação do capital, mas 
também a reprodução da força de trabalho, via políticas sociais. A este respeito é interessante 
consultar as obras de István Mészaros “Para além do capital” (2002) e para as políticas educacionais 
no Brasil, ver Pablo Gentili e Tomaz Tadeu da Silva (orgs.) “Neoliberalismo, qualidade total e 
educação” (1994); Escola S.A.: quem ganha e quem perde no mercado educacional do 
neoliberalismo (1996); Pablo Gentili (Org.) “Pedagogia da exclusão: o neoliberalismo e a crise da 
escola pública” (1995). 
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oprimir os professores que para atender às novas exigências, são sobrecarregados 

e desvalorizados enquanto profissionais. 

 No que tange às políticas educacionais, a década de 1990 foi marcada por 

diversas reformas. No estado de São Paulo, uma dessas reformas foi a 

implementação do Regime de Ciclos com Progressão Continuada (RCPC) em 1997. 

No ensino das escolas públicas paulistas, esta reorganização trouxe mudanças na 

estrutura e funcionamento das escolas impactando o trabalho docente. De acordo 

com Souza (2004): 

 
Em conseqüência da implementação do regime de ciclos com 
progressão continuada, pode-se afirmar que o novo cenário escolar é 
composto pelo movimento originário dos processos de ruptura e 
continuidade, inércias e persistências provocadas pelo impacto das 
mudanças no trabalho docente e na organização escolar. (SOUZA, 
2004, p. 12) 

 
 Em 2005, o Ministério da Educação (MEC) apresentou o documento 

“Fracasso escolar no Brasil: Políticas, programas e estratégias de prevenção ao 

fracasso escolar”, expedido pelo departamento de políticas educacionais, com 

propostas orientadas para sanar as profundas desigualdades educacionais.  

Este documento indica ações objetivando a universalização do ensino e a 

integração do Brasil com as políticas internacionais. As estratégias do MEC 

resultaram na constituição de 16 (dezesseis) programas nacionais que abarcam 

todos os setores do sistema educacional, desde a Educação Básica até a 

Universidade. 

 A elaboração dessas políticas e estratégias para a prevenção do fracasso 

escolar, assim denominado pelo próprio documento, traz diversas consequências no 

cotidiano docente em todos os níveis. As ações, resultantes destas propostas, 

afetam a preparação dos profissionais para estabelecer planos de ação ou 

adequação a esses novos programas, ou seja, as diretrizes são propostas e as 

condições de trabalho devem ser reorganizadas para dar cumprimento a elas. 

 As políticas educacionais entram em conflito com os modelos de organização 

existentes nas escolas o que obriga a sua reorganização carregando consigo toda a 

complexidade das interseções entre as políticas econômicas e sociais, 

sedimentadas, como já visto no modelo neoliberal. 
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 O grupo de estudos e pesquisa sobre o Trabalho, Estado, Sociedade e 

Educação, da Universidade Estadual do Oeste de Paraná (UNIOESTE), em seu livro 

“O Estado da arte da formação do trabalhador no Brasil” (2007) confirma: 

 
A forma atual do capitalismo no Brasil produziu uma regulação social 
que procura “nova institucionalidade”, assentada na busca do 
consenso entre antagônicos, por meio de políticas de negociação e 
de uma brutal ofensiva ideológica contra tudo o que seja aparentado 
com a soberania popular, submetida à política econômica, condição 
aceita desde o início dos anos noventa. Este quadro estruturou-se, 
institucionalmente, no mandato do FHC – por meio de várias 
emendas constitucionais e regulações inéditas, que buscam legalizar 
uma série de facilidades facultadas ao capital e tende a realizar-se e 
adentar-se decisivamente no atual mandato presidencial. (SILVA 
JÚNIOR, 2007, p. 9)  

  

Por outro lado, Schwartzman e Cox (2009), tentando apontar os aspectos 

positivos da implementação das agendas de política educacional da década de 

1990, afirmam que houve um provimento e um aumento significativo do gasto 

público para a educação básica e que alcançou índices entre 4% e 6% do PIB 

(Produto Interno Bruto) na maioria dos países latino-americanos. Reconhecem, 

entretanto, que esses processos, para fazer com que se cumprissem os programas 

curriculares, tem o lado negativo, pois com recursos ainda insuficientes para as 

atividades escolares diárias, a carreira docente perdeu prestígio de maneira 

perversa. A evasão escolar e repetência, aliadas a problemas de qualidade de 

ensino, acarretaram uma percepção generalizada em todos os países, de que as 

instituições públicas de educação são incapazes de cumprir com aquilo que se 

espera delas em uma sociedade moderna, mesmo dotando-as de mais recursos e 

maior apoio. Ainda, segundo os autores: 

 
A reforma educacional na América Latina se baseia nas noções de 
que o setor público não pode renunciar a seu papel e sua 
responsabilidade de melhorar a qualidade e a relevância da 
educação na região; que a educação se faz na escola e nas salas de 
aula, e é aí que se ganhará ou perderá a batalha pela qualidade e 
relevância; e que é parte da responsabilidade dos organismos 
públicos criar as melhores condições possíveis para a participação 
das instituições privadas, das organizações sociais e das famílias, na 
provisão e no apoio à melhoria da educação em todos os níveis. (p.8) 
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Vale observar que o trecho “...é parte da responsabilidade dos organismos 

públicos criar as melhores condições possíveis para a participação das instituições 

privadas...” parece mais um reforço ao pensamento neoliberal a favor de 

subvenções de instituições privadas que disputam estudantes, como se fossem 

clientes, em busca de uma suposta e vaga “educação de qualidade”, sem qualquer 

preocupação com as condições estruturais das escolas públicas e condições de 

trabalho de seus docentes. 

 Então, há uma brutal ofensiva ideológica em relação à soberania popular 

brasileira (SILVA JÚNIOR, 2007) acompanhada de esforços do MEC para integrar o 

Brasil às políticas internacionais do sistema educativo e o resultado é o inevitável 

mal-estar  endêmico a que estão submetidos os profissionais docentes no meio 

desses ajustes, decorrentes das lutas que se travam no complexo desenvolvimento 

e ajustamento globalizado da sociedade no modelo capitalista vigente. 

 Enquanto isso, frente a esse quadro, um sentimento de “normalidade” paira 

sobre todos e é comum ouvir que as mudanças sociais ocorrem e são necessárias. 

 Frente ao exposto cabe a seguinte constatação de Canguilhem (2002): 

 
Em grande parte, das condições de trabalho e de higiene, de 
atenção, de fadiga e as doenças, em resumo, de condições sociais 
tanto quanto fisiológicas, tudo acontece como se uma sociedade 
tivesse “a mortalidade que lhe convém” pelas diversas faixas etárias 
traduzem a importância que uma sociedade dá ou não ao 
prolongamento da vida. (p. 127, grifos do autor) 

 

2.2 O IMPACTO DA (RE)ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO MAL-
ESTAR , ADOECIMENTO E NA ESTRUTURAÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 
 
 Diante do complexo quadro apresentado no item anterior, os profissionais das 

instituições escolares têm seu trabalho reorganizado frente à realidade política e 

econômica imposta e dão cumprimento aos propósitos do processo ensino-

aprendizagem, por meio dos vínculos que se estabelecem na relação professor-

aluno, professor-gestor e professor-sociedade. 

 Na busca pela compreensão da estruturação da identidade docente e 

formação profissional, esta pesquisa deparou-se com importantes estudos sobre o 

tema, publicados nos últimos vinte anos, pelos Programas de Pós-graduação em 

Educação (PPGE) de diversas regiões do Brasil e foram encontrados artigos 
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científicos relevantes, entre eles, um que informa que a maioria das investigações é, 

efetivamente, sobre o aprofundamento da realidade do trabalhador docente 

(CALDAS, 2010). 

 Contudo, ao abordar o mal-estar  docente, o adoecimento e a readaptação do 

professor na escola pública paulista, a ênfase neste estudo recai sobre a 

intensificação do trabalho docente, a precarização das condições de trabalho, a 

reflexão sobre o trabalho ideal frente ao trabalho real e o mal-estar  em si, a fim de 

propiciar um recorte específico sobre esse cenário preocupante. A investigação 

organiza-se no esforço de fazer emergir com maior nitidez se o adoecimento 

docente encontra causa nos desdobramentos das mudanças sociais, econômicas e 

políticas do capitalismo no trabalho docente. 

 Segundo Oliveira (2004) há uma carência de estudos que analisem as 

condições de trabalho docente em relação às políticas educacionais advindas da 

ordem econômica e política; no entanto, conforme apontado no primeiro capítulo, o 

quadro do mal-estar, absentismo, adoecimento, readaptação, abandono e 

exoneração é um fato consumado.  

 Em estudo realizado por Barbosa (2009), a intensificação do trabalho docente 

na escola pública é derivada por demandas como participação na gestão, tarefas 

administrativas, entre outras, sem as devidas condições objetivas para que esse 

trabalho se realize. Considerando os momentos históricos e os modos de produção 

pré-capitalistas até o modelo atual, as relações estabelecidas socialmente no 

mercado de trabalho denotam ondas de intensificação do trabalho, desde a 

Revolução Industrial na Europa, entre o século XVII até século XX, e devido ao 

esgotamento de determinados ritmos de trabalho e ao surgimento de modernas 

tecnologias, que necessitam de novas habilidades, o planejamento e a organização 

sempre tiveram como objetivos a obtenção de resultados positivos para o aumento 

da produtividade.  

Codo (1999 apud Barbosa, 2009) afirma que os profissionais docentes têm 

apresentado problemas de saúde e sofrimentos psíquicos relacionados à atividade 

profissional, assim como, Esteve (1999, apud Barbosa, 2009) verificou que na 

Espanha, Europa e Estados Unidos da América do Norte, o fenômeno também 

apresenta índices em constante crescimento. 

 A intensificação, portanto, engloba todos os processos que resultam em um 

maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas e emotivas do trabalhador com o 
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objetivo de elevar quantitativamente os resultados, o que significa mais trabalho para 

o trabalhador (DAL ROSSO apud BARBOSA, 2009, p. 70). Esse processo no 

capitalismo é intrínseco às relações trabalhistas, camufladas pela complexidade dos 

processos industriais e tecnológicos. Os conflitos e contradições que revelam as 

diferenças entre as classes sociais transformam-se em relações de mercado, visto 

como contratos naturais para a empregabilidade das pessoas. 

 Nas escolas essas relações se estabelecem com as políticas educacionais, 

seus programas e projetos pedagógicos. 

 
A intensificação do trabalho do professor está dentro de um processo 
mais recente de racionalização e controles praticados na escola ao 
longo da história. Esse esforço de controle dos afazeres da escola 
pelo Estado e pelos interesses industriais não se interrompeu, ao 
contrário, sofisticou-se. (APPLE apud BARBOSA, 2009, p. 70)  

 

Como já visto, acrescente-se que as escolas e, portanto, os docentes, 

contribuem para a desigualdade, através da seleção e transmissão de 

conhecimento, técnicas de função classificatória ou selecionadora alocando pessoas 

para as posições exigidas pelo setor econômico da sociedade. 

De acordo com Apple (1982) as instituições escolares através do currículo, 

trazem de forma oculta uma adequação dos indivíduos à ordem social, econômica e 

política estabelecida, cujo objetivo é manter a hegemonia ideológica das classes 

sociais que detêm o poder na sociedade. Portanto, a estabilidade ideológica e social 

baseia-se em parte na interiorização psicológica dos princípios e das regras do 

senso comum que dirigem a ordem social existente. E com isso temos a políticas e 

as vertentes econômicas controlando a vida escolar cotidiana. A verdade é que 

quando o senso crítico é substituído pela individualização, pela exploração e 

repressão essas configurações ideológicas encontram vias facilitadas, quando 

transmitidas pelos professores que não se importam o suficiente ou não se dão 

conta da complexidade de suas funções, pois: 

 
...o currículo, o ensino tácito de normas e expectativas sociais e 
econômicas, não é tão oculto ou “descuidado” como acreditam 
muitos educadores. (...) Ignorar a tarefa básica desempenhada pelas 
escolas enquanto conjunto fundamental de instituições em 
sociedades industriais que certifica a competência do adulto, afasta 
as escolas de seu lugar numa relação maior e muito mais poderosa 
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de instituições econômicas e políticas que lhe conferem o significado. 
(...) com suas tendências e propensões “funcionais” numa ordem 
social e econômica complexa e estratificada. (ibid., p. 70, grifos do 
autor)  

 

Estes elementos se materializam no trabalho docente e, mesmo 

indiretamente, podem impactar os professores, que muitas vezes sentem-se 

impotentes em relação ao “destino” de seus alunos, interiorizando o fracasso destes 

como seu. 

Nesse sentido, o trabalho docente inserido na lógica neoliberal, com seus 

processos de descentralização, flexibilização, uso de novas tecnologias etc, 

sobrecarrega o profissional, pois sua intensificação e proletarização caracterizam-no 

como tipicamente capitalista. Os docentes buscam abarcar em seu trabalho todas as 

exigências do controle dos objetivos, dos meios e do processo pedagógico, 

incorporando e sendo influenciados pela complexidade da realidade social; buscam 

e também se adaptam prontamente às características capitalistas que 

constantemente mudam, mas que não permitem a sedimentação ou assimilação dos 

seus afazeres no geral, o que lhes provoca profundo mal-estar  e perda de controle 

do que está acontecendo e fazendo. Nas palavras de Barbosa (2009): 

 
[...] a multivariedade de funções imposta ao professor provoca uma 
relação contraditória ao mesmo tempo em que se exige do professor 
que trabalhe com diferentes temas e perspectivas, ou seja, uma 
diversificação de habilidades, impinge-lhe uma desqualificação 
intelectual por meio da dependência cada vez maior do planejamento 
de “experts”. (p. 71) 

 

Destaque-se, como exemplo, que na rede pública estadual paulista os 

docentes devem cumprir metas e objetivos traçados pelos “experts da educação” 

com vistas à concessão de bônus (prêmios pecuniários) que se baseiam em critérios 

que combinam resultados de desempenho dos alunos nas provas de Língua 

Portuguesa e Matemática, aplicadas pelo Sistema de Avaliação e Rendimento 

Escolar de São Paulo (SARESP), combinados com as taxas de evasão e reprovação 

dos alunos e a média da frequência dos diferentes profissionais – professores, 

gestores, supervisores, funcionários de apoio – sob o argumento de levar em conta o 

desempenho das escolas, contando, também, com os dados do ENEM – Exame 

Nacional do Ensino Médio. (NEUBAUER; SILVEIRA, 2009, p. 109) 
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Sem dúvida, há uma conexão entre a reestruturação do setor produtivo 

privado que compatibiliza mudanças organizacionais nas relações de produção e de 

trabalho para atender as necessidades de lucratividade com a escola pública e, 

adequando o conceito de produtividade, utilizam o artifício do bônus pecuniário para 

“incentivar” os docentes. No entanto, há contradições inerentes ao discurso escolar e 

às práticas adotadas para o controle da produtividade.  

 
[...] há uma contradição na exigência de que o trabalho docente 
opere por meio de várias habilidades, ao mesmo tempo que se 
transfere aos “experts” a concepção de programas de ensino a 
serem executados pelos professores, ou quando os professores são 
obrigados a preencher formulários avaliativos de seus alunos de 
acordo com objetivos alheios aos estabelecidos pelos próprios 
professores. (BARBOSA, 2009, p. 73) 

 
É oportuno mencionar as considerações de Souza (2004), ao se referir às 

contradições decorrentes  da avaliação ao final dos Ciclos de Aprendizagem nas 

escolas públicas paulistas: 

 
O estabelecimento de padrões mínimos de excelência e a adoção de 
padrões de comportamento são, portanto, determinantes para a 
aferição do mérito, dos conteúdos estabelecidos para cada etapa da 
escolarização e finalmente para a aferição do desempenho (...). 
Nesse ponto se evidencia a existência de uma contradição 
irreconciliável decorrente da implantação, com a reforma, de um 
modelo que advoga o respeito ao nível de desenvolvimento dos 
alunos, às diferenças individuais e ao ritmo de aprendizagem, porém 
concomitantemente, estabelecem mínimos a serem atingidos ao final 
de cada etapa, que no caso do Ensino Fundamental da rede pública 
estadual de São Paulo, corresponde a ciclos de quatro anos. (p. 228-
229) 
 

 Estas contradições podem encontrar nos professores vítimas fáceis, pois 

tendem a individualizar o fracasso e a se responsabilizar por ele, sem perceber, 

necessariamente, estas contradições inerentes à nova organização da escola. 

Ainda sobre a questão da intensificação do trabalho, Sennett (2001) explica 

que a expressão “flexibilidade” serve para ocultar a opressão que o sistema 

capitalista impõe aos trabalhadores. Segundo o autor, dizem que a flexibilização dá 

as pessoas mais liberdade para moldar suas vidas, quando na realidade, oculta a 

agilidade das mudanças no mercado, forçando as pessoas a assumir riscos 

continuamente ao exercerem funções no trabalho que podem modificar-se a 



 57 

qualquer momento, o que acarreta a ansiedade. Abolir regras do passado traz 

consigo controles difíceis de entender e o capitalismo é na verdade um sistema de 

poder muitas vezes ilegível, e que tem impacto sobre o caráter pessoal e valores 

éticos, incluindo a lealdade e o compromisso mútuo que se desfazem por serem 

constantemente reprojetados. 

 No Brasil e na América Latina as mudanças são mais significativas ainda, por 

que o enfoque da implementação de “fórmulas” de expansão de sistema de ensino 

em países populosos e com grande nível de desigualdade social trazem uma 

sobrecarga no trabalho docente, pois são: 

 
marcadas pela padronização e massificação de certos processos 
administrativos e pedagógicos, sob o argumento da organização 
sistêmica, da garantia da universalidade, possibilitando baixar custos 
ou redefinir gastos e permitir o controle central das políticas 
implementadas (...) A expansão da educação básica realizada dessa 
forma sobrecarrega em grande medida os professores. (OLIVEIRA, 
2004, p. 1131) 

 

Esteve (1999) amparado por investigações de uma perspectiva psicológica e 

pelas condições em que se exerce a docência, postula que tais mudanças sociais 

provocaram a transformação dos agentes tradicionais de socialização (família, 

ambiente cotidiano e grupos sociais organizados) que renunciaram a antigas 

responsabilidades no âmbito educativo e a escola absorveu tais responsabilidades 

sem que os profissionais estivessem preparados para essa nova exigência. 

Desse modo, mesmo que as reformas educacionais requeiram maior 

envolvimento da comunidade, observa-se que a mesma não demonstra 

disponibilidade para isso. No estudo de Tavarez (2009) identifica-se a troca de 

acusações sobre a responsabilidade do fracasso com o incremento da 

culpabilização entre professor, pais e alunos. Nessa mesma pesquisa é possível 

observar que, para se eximirem da responsabilidade sobre o fracasso escolar, os 

professores utilizam mecanismos ideológicos fundados no discurso do pequeno-

burguês (meritocracia) ou da classe dominante (aptidões naturais) de acordo com o 

conflito em sala de aula ou fora dela.  

Nesse contexto, a política de envolvimento dos pais na escola significa, pelo 

menos idealmente, a presença dos mesmos na instituição, não só em rematrículas 

ou reuniões bimestrais, mas envolve o aumento da participação democrática e o 
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acompanhamento do aproveitamento escolar de seus filhos, além do apoio firme à 

escola e aos professores, os quais têm eco na tradição cultural da classe média. 

(CARVALHO, 2004, p. 41) 

Assim, quando se trata da democratização da educação e sua expansão para 

as camadas populares está se fazendo referência a uma escola que foi projetada 

para a classe média e a elite, e observa-se que as relações inter-pessoais, entre a 

escola e a comunidade, são impostas pela legislação em vigor sem a necessária 

adequação da instituição escolar a esta nova configuração. Esta reconfiguração, 

supostamente democrática, traz uma grande sucessão de conflitos entre os diversos 

agentes escolares: famílias, alunos, professores e gestores.  Ainda considerando as 

condições materiais e culturais dessas famílias e sua real disponibilidade e 

compreensão da educação, que nem sempre correspondem ao esperado pela 

escola, o docente fica exposto a essa efervescência de conflitos sem ter apoio 

técnico, nem da instituição, nem do Estado, sendo constantemente hostilizado e 

responsabilizado por não “atender” às demandas destes usuários, os quais por sua 

origem de classe demandam necessidades distintas das “ações” e “concepções” 

projetadas para a escola capitalista. Todos estes elementos, oriundos da nova 

configuração do trabalho educativo no que se refere às relações com os diversos 

agentes nas escolas públicas, e mesmo nas privadas, que estabelecem relações 

clientelistas, impactam o cotidiano docente, que se vê cercado por uma série de 

novas dimensões relacionais conflituosas de seu trabalho sem o necessário apoio 

sistêmico. 

Nota-se aqui um paralelo interessante entre os estudos de Sennett (2001) que 

informa que a “corrosão do caráter” inicia-se no sentido de que “uma ideia precisa 

suportar o peso da experiência concreta para não se tornar uma abstração” (p.11) 

para fazer sentido à vida das pessoas, e Esteve (1999), ao mostrar detalhadamente 

que o que se exige do professor está além do que ele pode oferecer enquanto 

profissional e o mal-estar  e o adoecimento se efetivam na experiência concreta do 

trabalho docente.  

Ora, se por um lado o sistema de ensino público não é mais para o 

atendimento prioritário das camadas médias e para a elite, e as instituições 

escolares, criadas para estas classes sociais, estão travestidas por expressões 

como: autonomia, responsabilidade, gestão democrática e qualidade de ensino para 

todos, por outro lado, na verdade, está abandonado à sua própria sorte e o papel 



 59 

docente resume-se a uma administração dos conflitos já expostos e à transmissão 

de conhecimentos previamente determinados, de forma “criativa”, e que, na maioria 

das vezes, não se alinham às reais necessidades das camadas populares que agora 

frequentam massivamente as escolas públicas, cumprindo assim, a exigência social 

de submissão e integração das novas gerações à ordem social estabelecida. 

Com isso, a submissão social se constitui uma sólida barreira para se educar, 

juntamente com o sistema de ensino público empilhado e burocratizado, remendado 

e apressadamente reformado por seus respectivos responsáveis (pelas sucessivas 

reformas educacionais) e pelos “experts” da educação, que pretendem fazer frente 

às mudanças sociais mais urgentes e têm multiplicado as exigências contraditórias 

desconcertando ainda mais os professores. (ESTEVE, 1999, p. 22) 

Instala-se, portanto, a ansiedade, tanto nos professores como nos 

profissionais da indústria e do comércio. A teoria do “capital impaciente”, o desejo 

rápido de retorno, o mercado motivado de maneira dinâmica pelo consumidor, em 

que as questões de compromisso mútuo e lealdade são corroídas, afetando os laços 

sociais que precisam de tempo para se constituir em todas as instituições, limitam o 

amadurecimento da confiança. Nas redes institucionais modernas ocorre a “força 

dos laços fracos” e estes se concretizam no trabalho em equipe, nas quais tudo 

avança rapidamente, de tarefa em tarefa e mudando constantemente de pessoal 

pelo caminho. (SENNETT, 2001, p. 19-25) 

Essa configuração das relações no trabalho entre os trabalhadores e os 

usuários dos sistemas desnuda a fragilidade do estabelecimento de compromissos 

dentro das instituições escolares, onde tudo pode ser trocado, substituído11, 

reforçando o distanciamento e uma cooperatividade superficial, que funcionam como 

um mecanismo de defesa pessoal, uma blindagem das pessoas para melhor lidar 

com as atuais exigências da realidade social. 

Cabe salientar, que no mercado industrial e comercial muda-se de emprego 

ou negócio, mas nas instituições públicas pelo fato de existir certa estabilidade 

funcional, ocorrem, com relativa frequência, a remoção (mudança de local de 

trabalho) e a readaptação (mudança de atividade de trabalho por incapacidade 

parcial ou total, temporária ou permanente), cujos dispositivos são realizados por 
                                                           
11 A respeito da precariedade do trabalho docente e a sua provisoriedade na rede pública paulista,  é 
interessante ver a Dissertação de Mestrado de Elisabeth Pecegueiro de Souza. O papel contraditório 
do professor eventual da rede pública do estado de São Paulo na articulação de trabalho e profissão 
docente: "Lúmpen-Professorado"?. UMESP, 2012. 



 60 

meio de solicitações burocráticas internas permitidas por lei sendo que a 

readapatação, objeto deste estudo, conforme explicitado no primeiro capítulo. 

A especialização flexível serve à alta tecnologia, favorece o mercado global e 

o caos que as constantes mudanças causam, recebem o nome de “reengenharia” e 

essas demandas do mundo mercantil determinam a estrutura interna das 

instituições: “[...] haverá limites para até onde as pessoas são obrigadas a dobrar-

se? Pode o governo dar as pessoas alguma coisa semelhante à força tênsil de uma 

árvore, para que os indivíduos não se partam sob a força da mudança? (SENNETT, 

2001, p. 61)  

A resposta a esta pergunta pode ser encontrada no estudo de Mancebo, 

Maués e Chaves (2006) no qual afirmam que atualmente acredita-se que o governo 

desestabiliza e perturba o mercado, além de gerar iniciativas caracterizadas pelo 

desperdício de recursos e pela ineficiência, e por isso, o ideário neoliberal pregou a 

“nova era do mercado” como a única via da sociedade humana, onde se engendram 

no trabalho a acumulação flexível e o Estado Mínimo.  

Dessa forma, é possível dizer que a escola pública mantida pelo Estado pode 

estar com seus dias contados, uma vez que já é vista como ineficiente, mesmo com 

todos os investimentos feitos até agora desde o século passado. Diante do 

crescimento de oferta de ensino por escolas e universidades particulares, 

aumentando o número de vagas e mensalidades que permitem o acesso das 

classes populares, a mercantilização do ensino se constitui cada vez mais, 

irresistível.  

 Por enquanto, o que se confirma pelos estudos realizados até aqui é que, 

apesar do discurso oficial e de muitos “experts” em educação, o sistema educacional 

público é antidemocrático e continua em processo de sucateamento, o que impacta 

diretamente o trabalho e a saúde docente. 

 Nas instituições escolares, em uma das pesquisas de Weber (1996), 

constatou-se que a maioria dos professores entrevistados compreende a natureza 

diversificada dos elementos que interferem na qualidade de ensino, nos diferentes 

níveis, como a própria história da educação brasileira, as políticas governamentais 

desenvolvidas, a situação socioeconômica do país, estados e munícipios, as 

propostas sobre formação do professor e as formas de recrutamento. Apesar desta 

compreensão, os professores mostram-se decepcionados com a desvalorização e o 

menosprezo em relação à própria educação formal.  
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 Essas questões interferem na identidade docente e em sua percepção como 

responsáveis pelo sucesso de seus alunos, pois além do comprometimento da difícil 

tarefa de ensinar, seu cotidiano está repleto de exigências sociais que aumentam 

sua responsabilidade, de forma muitas vezes injusta, uma vez que não cabe aos 

professores a resolução de problemas sociais mais amplos e que em grande parte 

são responsáveis pelo fracasso de seus alunos em sua trajetória escolar. No 

entanto, alguns “experts” em educação, assim como os próprios sistemas de ensino, 

culpabilizam os docentes por tal fracasso e muitos deles interiorizam essa 

responsabilidade como sua. 

 Segundo Marcelo (2002), pesquisador da Universidade de Sevilha, na 

Espanha, a identidade profissional docente constitui-se como uma interação entre a 

pessoa e suas experiências individuais e profissionais. Existem algumas 

características ou constantes da identidade docente que se repetem, mantendo certa 

independência do contexto social ou cultural, mas devido às mudanças sociais, suas 

inovações, e a obrigação dos profissionais atualizarem constantemente sua 

competência, o conhecimento parece ter “prazo de validade”. Não é para qualquer 

um ser professor, mantendo essa eficácia ao longo do tempo. Esses aspectos 

causam desmoralização, abandono da profissão, absentismo, tendo impacto na 

qualidade de ensino e na autoimagem docente. 

 Em relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) em 2005 e com o aval da Associação Americana de Pesquisa 

Educacional, o autor tornou público a necessidade de capacitar cada vez mais os 

docentes devido a sua importância na qualidade de ensino em todas as nações: 
 

Há evidências em relação ao fato de que as mudanças nas 
condições internas e externas das escolas produziram condições de 
extrema incerteza e crise de identidade, dentro do que foi 
historicamente, para muitos professores, uma profissão estável. 
(MARCELO, 2005, p. 5) 

  

A profissão docente necessita mudar sua cultura profissional, continua o autor, 

pois está marcada pelo isolamento e pelas dificuldades de aprender de outros e com 

os outros, pois em sua profissão é muito mal visto pedir ajuda ou reconhecer 

dificuldades. 

 Diante da compreensão dos professores sobre a realidade e políticas 

educacionais demonstradas por Weber (1996) de um lado, e perante o isolamento e 
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crise de identidade demonstrada por Marcelo (2005), por outro, encontra-se o que 

Esteve postula por mal-estar difuso, absentismo, em pedidos constantes de 

transferências, em estresse, em doenças mais ou menos fingidas para abandonar a 

docência, e por fim em doenças reais, em neuroses reativas ou depressões graves.  

 Tais proposições remetem à necessidade de considerar o mal-estar docente 

em suas verdadeiras dimensões. O docente sobrecarregado, fragilizado, sente-se 

incompetente, de maneira consciente e inconsciente, e afasta-se de suas funções 

por meio de constantes licenças médicas ou readaptando-se em outras atividades 

fora das salas de aula. Sob o estigma da doença, pode ser afastado de suas 

atividades profissionais por conflitos inerentes à ideologia, à realidade objetiva do 

capitalismo e suas manifestações no interior da instituição escolar.  

Estigma pode ser entendido aqui como um termo que se refere a um atributo 

profundamente depreciativo, mas que é na realidade, segundo Goffman (1975), uma 

linguagem de relações sociais e não de atributo, ou seja, estigma é um tipo de 

relação entre atributo e estereótipo, que em quase toda a sociedade levam ao 

descrédito do indivíduo.  

 Se o professor é abatido ao extremo ante a ação das condições objetivas que 

abalam suas condições psicológicas, recorre a reações de defesa (ESTEVE, 1999) 

ou, como foi postulado na tese de Souza (2004), quando da política educacional do 

Regime de Ciclos com Progressão Continuada – RCPC – os docentes, após 

quatorze anos da sua implementação, ainda reagiam em relação a essa mudança no 

seu cotidiano. 

Estes mecanismos ocorrem com frequência, sendo denominados por Esteve 

(1999) como um mecanismo de inibição que permite aos docentes romper com a 

pressão na qual se encontram submetidos e o mal-estar se consolida em uma “auto-

implicação-inibição.” Esta definição pode ser decifrada por meio da sua 

decomposição: implicação, pelo fato de o professor se tornar confuso, embaraçado; 

inibição, por estar impedido, impossibilitado e retraído. Assim, observa-se um 

docente adoecido tanto por fatores internos como externos, duplamente afetado. 

 Quando Esteve (1999) menciona que ocorrem neuroses reativas e 

depressões graves sem definir com maior clareza o que isso significa, cabe recorrer 

ao texto “O mal-estar na civilização” de Sigmund Freud (1929 [1930]), devido à sua 

importância no contexto histórico-social onde o trabalho psicanalítico desvela que as 

frustrações são intoleráveis para os neuróticos: 
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[...] o neurótico cria em seus sintomas satisfações substitutivas para 
si, e estas ou lhe causam sofrimentos em si próprio, ou se lhe tornam 
fontes de sofrimento pela criação de dificuldades em seus 
relacionamentos com o meio ambiente e a sociedade a que pertence. 
(FREUD, 1996, p. 113) 

  

Por isso, confirma-se um adoecimento com dupla determinação, por fatores 

internos e externos, acarretando comportamentos ou atitudes dos docentes em que  

ora leciona, ora está em licenças médicas; situação que parece se perpetuar, num 

círculo vicioso, profundamente angustiante e difuso. 

 Como indica Esteve (1999), há repercussões negativas sobre a prática 

docente e a saúde desses profissionais. Do ponto de vista qualitativo os profissionais 

afetados, principalmente pelo estresse ou pela Síndrome de Burnout (conjunto de 

sintomas ligados ao estresse), demonstram, como visto, inibição, rotinização e 

absentismo trabalhista, e ao romperem com sua implicação pessoal no magistério 

superficializam sua atuação, reduzem seu esforço ao mínimo, utilizam esquemas 

autoritários para evitar questionamentos e vários outros mecanismos de defesa com 

a finalidade de enfrentar dificuldades objetivas, que lhes escapam do controle e 

provocam uma crise de identidade que tem uma influência cumulativa.  

Desse modo, as reações de professores que respondem a essas dificuldades 

são comportamentos hesitantes, cheios de contradições, comportamentos ambíguos 

que vão de um extremo ao outro: 
 

Esperança e desesperança, dedicação e momentos de abandono, 
desejo de chegar até ao aluno e cortes na comunicação, 
voluntarismo e incapacidade [...] e sem recursos para dominar 
completamente as situações que enfrentam, “vão levando”, [...] 
cumprindo o imprescindível. (ESTEVE, 1999, p. 113, grifos do autor) 

 
 Por que não citar aqui, que no enfrentamento do profissional docente, diante 

desses conflitos e contradições que o assolam diariamente na instituição escolar, 

entendida logicamente como um Aparelho Ideológico de Estado (ALTHUSSER, 

1985), o docente não pode ser ao mesmo tempo vítima e agente de reprodução da 

ideologia da classe dominante que exploram os indivíduos? 

 Segundo Severino (1986) a educação deve ser abordada e compreendida 

como um processo social que se insere como parte do processo global e não pode 

ser isolada de seu contexto histórico-social. 
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 Se a educação é parte do processo histórico-social, a ideologia da classe 

dominante, nas sociedades capitalistas, impregnam indelevelmente as pessoas. A 

ideologia é um fenômeno insuperável da existência social na medida em que a 

realidade social sempre possui uma constituição simbólica e comporta uma 

interpretação em imagens e representações do próprio vínculo social. (ibid.,  p. 20) 

 A constituição simbólica e suas representações sociais expressam-se na 

realidade, transformando-a por meio das atitudes e do comportamento das pessoas. 

A realidade psíquica de cada indivíduo, sendo imaginária ou não, é real para o 

próprio indivíduo, que conscientemente ou não, dá o tom a todas as relações que ele 

estabelece com os grupos que o cercam. Esses fenômenos foram estudados por 

Freud e Jacques Lacan.  

Quanto à questão da sujeição a que estão submetidos todos os seres 

humanos, segundo Althusser (1985), ocorre por que: “[...] a ideologia representa a 

relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência. (...) o 

objeto da ideologia não é o mundo, mas a relação do sujeito com o mundo e mais 

precisamente com suas condições reais de existência.” (p. 39) 

 As condições reais de existência da escola e de seus profissionais pertencem, 

incontestavelmente, à sociedade capitalista vigente, que reproduz as relações de 

conflito pela dominação da classe dominante e exploração da classe dominada. 

 Saviani (2008) complementa que a escola, sendo um instrumento de 

reprodução das relações de produção, possui um caráter segregador e 

marginalizador, daí a natureza seletiva das instituições escolares, e a impressão que 

fica é que passou de um poder ilusório para a impotência. Assim,  é possível afirmar 

que a impotência, a incapacidade de realizar algo, seja por imposição ideológica ou 

material, pode trazer consigo a ansiedade, o estresse, o nervosismo, a frustração e 

a insatisfação. Sintomas que, segundo Esteve (1999), traduzem o ciclo degenerativo 

da eficácia docente.  

 As contribuições dos autores citados apresentam aspectos importantes para a 

compreensão da hipótese desta pesquisa: a ideologia pode ser um dos motores 

geradores desse “ciclo degenerativo da eficácia docente” que afeta, em conjunto 

com as condições materiais de existência dos sistemas de ensino, o funcionamento 

“normal” da escola, causando mal-estar  e adoecimento do professor. No bojo da 

estrutura funcional da escola dentro do sistema capitalista, além de se desenvolver o 

desencadeamento dos processos seletivos para a manutenção da sociedade em 
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classes, produz-se a exclusão e a opressão. Para os mais atentos, o que aparece 

como injusto e contraditório é, na verdade, o cumprimento com êxito do que é 

esperado (pela classe dominante) de um Aparelho Ideológico de Estado escolar que 

em última instância reproduz em seu interior, de forma mediatizada, as condições de 

existência das sociedades capitalistas e os decorrentes conflitos de classe. 

 Althusser (1985) explica que o professor não passa de um agente de 

exploração em um emprego intelectual que fornece repressão e ideologia, e que às 

vezes, mesmo conhecendo o poder e o funcionamento da ideologia, nada pode 

fazer, além de “conversar sozinho”, pois todo o sistema está interligado dentro e 

fora, por meio das relações sociais e pelo funcionamento repressivo e burocrático do 

Estado.  

 Os elementos até aqui apresentados, o “conversar sozinho” (ALTHUSSER, 

1985); “auto-implicação-inibição” (ESTEVE, 1999); “a corrosão do caráter” 

(SENNETT, 2001); o isolamento e a crise de identidade (MARCELO, 2005); a 

“precarização, desvalorização e sobrecarga” (OLIVEIRA, 2004), são considerações 

suficientes sobre o cenário da realidade funcional dos docentes e podem demonstrar 

que, em grande medida, as questões sociais, econômicas e políticas podem 

contribuir para o adoecimento professoral, e apontam para um profissional docente 

incapacitado e despreparado. Ao culpabilizar o docente sob o estigma da doença 

psíquica, os “experts” viabilizam a individualização dos problemas mais amplos, 

responsabilizando os indivíduos pelas determinações mais amplas das sociedades 

capitalistas, o que pode favorecer a dissimulação e camuflar sob a forma patológica, 

que assola coletivamente os docentes, um mal-estar  que é efetivamente de caráter 

civilizatório e inerente à organização do trabalho escolar nas sociedades capitalistas 

contemporâneas. 

Estas ações/reações docentes são elementos que nos auxiliam, 

complementarmente, a compreender os diversos determinantes que podem implicar 

no adoecimento e na readaptação docente. Tais aspectos serão analisados no 

terceiro capítulo, a partir dos dados coletados na pesquisa de campo, obtidos por 

meio de entrevistas, com a finalidade de traçar um perfil desse profissional e verificar 

se há fatores, para além dos psíquicos, que podem explicar sua situação enquanto 

professor readaptado. 
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CAPÍTULO 3 – A PESQUISA DE CAMPO E A ANÁLISE PRELIMINAR 
 
 
Este capítulo visa apresentar os dados coletados na pesquisa de campo. Para 

esta pesquisa foram realizadas entrevistas semiestruturadas com oito professores 

da rede pública estadual paulista e que continuam atuando em unidades escolares 

em um município da região da Grande São Paulo. Todos os professores são 

readaptados por doenças psicológicas. 

O roteiro de entrevistas semiestruturadas, que encontra-se no Apêndice 4 

desta dissertação, foi elaborado com perguntas abertas objetivando buscar 

informações sobre a situação do professor como readaptado e, ao mesmo tempo, 

estimular uma aproximação entre os sujeitos e a pesquisadora para auxiliar na 

identificação de indicadores que se alinhassem ao problema pesquisado. 

Aplicou-se, complementarmente, um questionário (Apêndice 5) com a 

finalidade de coletar dados sobre o perfil do professor readaptado, além de obter 

informações mais objetivas sobre as causas do adoecimento e mal-estar  docente, 

evitando respostas vagas ou imprecisas. 

Foi realizada uma entrevista piloto, a fim de aprimorá-la, adequando-a ao 

objeto da pesquisa e às características da população alvo, buscando o 

esclarecimento das perguntas e a formulação de outras questões que poderiam não 

ter sido previstas anteriormente. Com este piloto foi possível levantar dados que se 

mostraram importantes para o primeiro entrevistado e que suscitaram novos 

questionamentos que foram acrescentados aos demais sujeitos como elementos 

relevantes à pesquisa. 

Embora alertados que seus nomes e o nome da instituição seriam 

preservados, os entrevistados não demonstraram preocupação com o anonimato, 

nem receio de se colocarem diante da pesquisadora; muito pelo contrário, indicaram 

interesse, a fim de legitimar suas concepções a respeito do sistema educacional e 

de expor sua situação de readaptados. 

 O período de coletas de dados e de realização das entrevistas foi 

relativamente curto, decorreu num período de 40 dias aproximadamente, entre os 

meses de março e abril de 2013. A duração das entrevistas variou de 35 minutos a 3 

horas. 
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 Após a realização e transcrição das entrevistas foi elaborada uma 

classificação. Foram feitas análises individuais para que, posteriormente, fosse 

possível uma análise global. As respostas foram categorizadas em quadros para 

comparação dos dados e analisadas de acordo com a temática central em que se 

apoia a pesquisa. Esta organização das respostas tem como finalidade organizar os 

dados coletados buscando identificar: 

- As experiências dos docentes e suas opiniões sobre a readaptação; 

- Compreender as condições de trabalho anteriores e posteriores à 

readaptação; 

- Diagnosticar as principais causas e consequências das readaptações; 

- Refletir sobre a relação entre as questões sociais, políticas e econômicas 

com a readaptação. 

A fim de apreender as experiências, opiniões, condições de trabalho e a 

representação social dos readaptados, assim como, identificar possíveis causas 

ligadas ao exercício profissional e consequências das readaptações e sua relação 

com as questões sociais, em um primeiro momento, como fase de uma pré-análise, 

as respostas foram classificadas em categorias por assunto tratado, agrupadas em 

nove quadros de análise, contendo recortes das respostas dos docentes, que 

apresentaram aspectos relevantes para este estudo. Na sequência, a partir desta 

classificação inicial, foram identificadas as categorias a posteriori (FRANCO, 2012) 

que se referem a possíveis motivos sociais para as readaptações, como também, a 

impactos sobre a constituição da identidade profissional dos professores que se 

encontram nessa condição. Segundo Franco (2012, p. 66) a análise de conteúdo a 

posteriori tem por objetivo sistematizar o desenvolvimento de uma análise final 

devido à natureza da entrevista semiaberta. 

 Assim, a análise de conteúdo a posteriori, nesta pesquisa, busca reforçar e 

indicar quais as razões ou principais problemas vivenciados pelos professores 

readaptados identificando elementos comuns que possam revelar um possível 

motivo social para suas readaptações, evitando a fragmentação em função da 

grande quantidade de conteúdo manifestado pelos docentes nas entrevistas 

realizadas. Mediante este procedimento pôde-se localizar e agrupar categorias 

vinculadas à origem social dos afastamentos. 

 As categorias a posteriori foram organizadas em quadros de análise, que se 

encontram no capítulo 4, de acordo com a pertinência das intenções investigativas 
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da pesquisa, com a objetividade e com a fidedignidade dos princípios de análise de 

conteúdo. Segundo Franco (2012, p. 71-72), tal procedimento propicia uma 

produtividade científica orientada para uma prática mais crítica, construtiva e 

transformadora. 

 

3.1 AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA PESQUISA 

 
 Foram realizadas entrevistas com um grupo de oito professores readaptados, 

por motivos psíquicos. Há que se considerar a existência de um significativo número 

de professores readaptados por problemas físicos, porém o objetivo desta pesquisa 

é a abordagem do adoecimento psicológico, e a linha investigativa busca averiguar 

se há uma relação dos motivos que levam à readaptação com as atuais condições 

sociais e de trabalho docente. Os sujeitos pesquisados estão atuando em escolas 

estaduais localizadas no munícipio de São Bernardo do Campo, SP.  

Em princípio, o critério seria realizar a pesquisa em escolas localizadas em 

bairros diferentes, que apresentassem realidades sociais distintas, divididas da 

seguinte forma: duas em regiões mais privilegiadas e duas em regiões mais 

carentes, de periferia. No entanto, devido a dificuldades de acesso para realização 

de entrevista dentro das escolas, foram feitas entrevistas apenas nas que aceitaram 

a co-participação na pesquisa, estando duas localizadas na periferia e apenas uma 

em um bairro de classe média ou classe média alta da cidade. Existem 71 escolas 

estaduais nesse município e uma supervisora de ensino que se apresentava de 

plantão na Diretoria de Ensino relatou, informalmente, que quase todas as escolas 

possuem readaptados, mas que não tinham informações do número exato desses 

docentes.  

 Cabe salientar que a entrada nas escolas para realização das entrevistas 

demonstrou profundas dificuldades. Há uma barreira na secretaria das escolas para 

o acesso aos professores que denotando falta de qualificação dos funcionários e 

falta de informações sobre a importância das pesquisas na área da Educação, pois 

demonstraram deficiências primárias, básicas, no atendimento ao público que chega 

ao guichê. Mesmo com autorização verbal de uma das supervisoras de ensino, não 

foi possível realizar entrevistas nas escolas que ela mesma indicou.  

Em uma delas, a secretária informou que haviam tido problemas e que não 

queriam pesquisa na escola. Em outras, o descaso no atendimento ocorreu de 
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diversas formas, como por exemplo, a pessoa que atendia no guichê passava as 

informações sobre a pesquisa que se pretendia realizar, aos gritos para a secretária 

(ou outra funcionária responsável pela secretaria no momento) que se encontrava 

em sua sala, separada por divisórias, e esta respondia como se não fosse possível 

ouvi-la. Ao final, nessa escola também não foi possível realizar as entrevistas. 

Mesmo havendo professores readaptados na escola, não permitiram o acesso da 

pesquisadora a eles. A despeito disso, cabe trazer um comentário de um dos 

docentes entrevistados na pesquisa: “É como se o professor readaptado fosse uma 

coisa, ali, jogado num canto, como se fosse um entrave.” (professor 8) 

Enfim, esse tipo de comportamento em relação aos readaptados, caracteriza 

o estigma sofrido pelos mesmos dentro da unidade escolar, o qual, segundo 

Goffman (1975), em algumas ações sociais: “[...] acreditamos que alguém com um 

estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 

discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, 

reduzimos suas chances de vida.” (p. 15) 

 Especificadas as etapas anteriores sobre a organização da coleta de dados e 

estruturação da pesquisa, o perfil dos professores entrevistados é apresentado na 

sequência. 

 
3.2 PERFIL E ANTECEDENTES DOS ENTREVISTADOS 

 
Com base no questionário de perfil (Apêndice 5) buscou-se identificar as 

principais características dos oito professores entrevistados. A Tabela 5, a seguir, 

apresenta essas informações. 

 
Tabela 5 – Perfil dos docentes readaptados entrevistados 

Professor 1 2 3 4 5 6 7 8
9specialização Letras Geografia Biologia Letras História 9d. Artística Letras Letras
Sexo feminino feminino feminino feminino feminino masculino feminino masculino
Ldade 60 40 34 52 52 64 52 53
Tempo de formação (anos) 25 17 11 31 28 19 27 20
Tempo que lecionou (anos) 20 14 6 8 21 18 16 19
Tempo que está readaptado (anos) 8 3 0,5 2,5 7 1 8 1
Fonte: elaborado pela autora. 
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Analisando os dados resultantes do questionário aplicado, todos os 

professores entrevistados são professores efetivos e ocupam o cargo de PEBII 

(Professores de Educação Básica II). Nenhum professor realiza outra atividade 

profissional.  
A maioria não pretende mudar de profissão; apenas dois manifestaram tal 

desejo, sendo que um deles declarou que ao realizar trabalhos administrativos, 

descobriu que possui outras “virtudes” e que por isso, quer ser útil novamente. Outro 

docente expressou que gostaria de mudar de profissão, pois para ser professor nos 

dias de hoje, é necessário possuir muita saúde emocional. Dois professores 

expressaram que não desejam mudar de profissão em função de suas idades (por 

volta dos 50 anos), por serem efetivos e por não possuírem outra opção a não ser 

permanecerem onde estão. Os outros quatro professores não pretendem mudar de 

profissão, porém não comentaram o porquê dessa opção. 

 Atualmente, cinco professores realizam atividades burocráticas junto à 

secretaria da escola, três professores trabalham na biblioteca e apenas uma realiza 

atividades de leitura de livros com os alunos, considerada como atividade 

complementar (extraclasse). Cabe salientar, que esse projeto de leitura foi proposto 

pela própria professora readaptada. 

 Ainda na análise do questionário, abordou-se a situação desses docentes 

antes de sua readaptação, a fim de averiguar como eles se sentiam nessa fase e se 

havia sentimentos de mal-estar comuns entre os mesmos, e também, iniciar a 

investigação sobre os motivos das readaptações na busca de respostas para a 

hipótese desta pesquisa, anteriormente apresentada. 

 Segundo Esteve (1999) as repercussões psicológicas do mal-estar docente 

percorrem uma ampla escala dividida em, pelo menos, doze níveis, os quais se 

referem à saúde mental do professor. Contudo, o avanço do mal-estar provoca 

mecanismos de defesa, como por exemplo, esquemas de inibição ou absentismo, e 

que apresentam, sem dúvida, o aspecto negativo de rebaixar a qualidade da 

educação, mas que servem igualmente, para avaliar a tensão à qual o professor está 

submetido. O autor afirma que, estatisticamente, esses doze tipos de 

comportamentos refletem mais uma repercussão psicológica devido às condições de 

trabalho do que doenças psicológicas ou psiquiátricas propriamente ditas, ou seja, 

não são “problemas reais de saúde mental”. (p. 78) 
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 Os doze níveis estão dispostos em ordem crescente. Primeiramente, o 

docente apresenta “sentimentos de desconcerto e insatisfação ante os problemas 

reais da prática do magistério”; em segundo lugar estão os “esquemas de inibição”; 

em terceiro, os “pedidos de transferência” e assim, sucessivamente até o último item 

que é a “depressão”. 

Destacam-se, a seguir, os níveis postulados por Esteve (1999): 

 
1 - Sentimentos de desconcerto e insatisfação ante os problemas 
reais da prática do magistério, em franca contradição com a imagem 
ideal do mesmo que os professores gostariam de realizar. 
2 - Desenvolvimento em esquemas de inibição, como forma de 
cortar a implicação pessoal no trabalho realizado. 
3 - Pedidos de transferência como forma de fugir de situações 
conflitivas. 
4 - Desejo manifesto de abandonar a docência (realizado ou não). 
5 - Absentismo trabalhista como mecanismo para cortar a tensão 
acumulada 
6 - Esgotamento. Cansaço físico permanente. 
7 - Ansiedade como traço ou ansiedade de expectativa. 
8  - Estresse. 
9 - Depreciação do ego. Autoculpabilização ante a incapacidade de 
melhorar o ensino. 
10 - Ansiedade, como estado permanente; associada como causa-
efeito a diversos diagnósticos de doença mental. 
11 - Neuroses reativas. 
12 - Depressões. (p. 78) 

 

Esses níveis de mal-estar foram abordados no questionário em onze questões 

e expostos de maneira mais simples para evitar dúvidas dos professores 

pesquisados (Apêndice 5) e também para que pudessem assinalar os níveis sem se 

sentirem pressionados ou questionados de modo invasivo afetando-os 

pessoalmente. Por isso, a questão número dois foi construída com a seguinte 

redação: “diminuição da implicação pessoal com o trabalho (desmotivado)”. Os 

níveis seis e oito foram agrupados em uma só questão. Assim, foram realizadas 

onze afirmações dispostas de maneira autoexplicativa, mas sem perder a 

qualificação do mal-estar.  

 A Tabela 6, a seguir, apresenta as indicações sobre o que sentiam antes da 

readaptação e o número de professores que assinalaram positivamente, 

identificando-se com essas situações (níveis/tipo de mal-estar) antes da 

readaptação. 
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Tabela 6 – Tipo de mal-estar 

Ltem Tipo de Mal-9star 
Quantidade de professores que 

indicaram a alternativa  (sim) % 
1 Sentimentos de desconcerto 6 75% 
2 Pedido de remoção 6 75% 
3 5iminuição da implicação no trabalho 7 87,5% 
4 5esejo de abandonar a docência 5 62,5% 
5 Absentismo 5 62,5% 
6 9sgotamento / 9stresse 8 100% 
7 Neuroses reativas 7 87,5% 
8 Ansiedade 7 87,5% 
9 Auto depreciação 6 75% 

10 Auto culpabilização 6 75% 
11 5epressão 8 100% 

Fonte: elaborada pela autora com base em Esteve (1999). 

  
A partir das pontuações dos entrevistados constatou-se que 100% 

apresentam esgotamento/estresse e depressão. Dentre as duas categorias, 

certamente, a depressão é o sintoma mais grave, pois resulta do conjunto de 

sintomas anteriores. A depressão está associada a uma indisposição generalizada, 

sensação de fraqueza extrema e impede o indivíduo de iniciar o seu dia de trabalho. 

O processo depressivo tende a se agravar, pois ao desânimo acrescenta-se o 

sentimento de culpa pelas atividades não realizadas. É uma sensação desagradável 

de mal-estar  geral, podendo chegar a um colapso. Esse quadro patológico só é 

reversível com tratamento psicológico e/ou psiquiátrico. O indivíduo pode perder o 

controle da própria vida sentindo-se um fracassado.12 

 Considerando-se que vivemos em um contexto social que obriga a maioria 

das pessoas a comparecer diariamente ao trabalho, é inevitável que, diante da 

impossibilidade de participação honesta e integral, o indivíduo confrontado nesse 

contexto possa adoecer seriamente – é o mal-estar como resultado da 

incompatibilidade entre a demanda social e as reais necessidades individuais, 

segundo Freud (1930;1996); ou ainda, como postula Esteve (1999), a sociedade 

mostra-se hipócrita, ambivalente, pois exige do professor uma atitude corrompida 

entre a aspiração ao desenvolvimento criativo, crítico e pessoal, e a exigência social 

de submissão e integração à ordem estabelecida. 

                                                           
12 Para maior aprofundamento sobre a depressão na contemporaneidade é interessante consultar: A 
Depressão como  mal estar contemporâneo: medicação e (ex)istência do sujeito depressivo. Leandro 
Anselmo Todesqui Tavares. São Paulo. Cultura Acadêmica – UNESP – 2010. 
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Sobre sentir-se fracassado, no estudo de Sennett (2001) observa-se que: 

 
Pode-se dizer, finalmente, que esses homens enfrentaram o fracasso 
no passado, elucidaram os valores de suas carreiras, mas não 
encontram meios de ir em frente. No presente flexível e fragmentado, 
talvez pareça possível criar narrativas apenas sobre o que foi, e não é 
mais narrativas previsivas sobre o que será. (p. 161) 

 
3.3  ANÁLISE PRELIMINAR DAS ENTREVISTAS 

 
A fim de apreender as experiências, opiniões, condições de trabalho e a 

representação social dos readaptados, assim como, para a análise a posteiori 

identificar possíveis causas ligadas ao exercício profissional e consequências das 

readaptações e também suas possíveis relações com indicadores sociais, foi  

realizada a análise preliminar das respostas agrupando-as de acordo com as 

questões e os critérios já indicados. 

A seguir, são apresentadas as nove categorias que compõem a pré-análise. 

 
3.3.1 Condições de Trabalho 

 
  Nessa categoria buscou-se um panorama das condições de trabalho no 

momento da readaptação dos entrevistados, uma vez que este estudo postulou  

anteriormente que as mudanças ocorridas com a reestruturação do capitalismo 

influenciaram o contexto educacional, repercutindo no cotidiano escolar e na saúde 

mental dos professores, conforme pode se observar no Quadro 1.  

 
• Quadro de Análise 1 

 
Quadro 1 – Condições de Trabalho 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

Eu estava trabalhando de manhã, tarde e noite, de manhã e à tarde no 
particular por conta de ganhar mais dinheiro e a noite no Estado pra 
não perder o cargo. Ensinar literatura pra quem queria que os autores 
tivessem nascidos mortos! Então, eu me sentia muito mal, foi um 
momento de estresse total. 
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Professor 2 

As condições eram péssimas, porque não havia parceria entre a gestão 
e a docência; existia uma cobrança, e tudo em prol de um bônus, o 
bônus causou muito mais essa corrida, esse conflito, não tanto pelo 
aprendizado, mas para melhorar o perfil da escola, para atingir pontos 
satisfatórios no SARESP; tudo isso a custo de muito sacrifício do 
professor, de um trabalho praticamente solitário, pois a gestão só fazia 
o policiamento, policiamento mesmo. 

Professor 3 

As minhas condições eram impraticáveis, eu tinha medo da escola, 
tinha medo dos alunos, tinha medo de barulho de criança. E fui 
remanejada para a biblioteca, mas devido ao contato com os alunos, 
não tinha condição de ficar; não consegui me adaptar. Entrei em pânico 
várias vezes. Aí sai de licença cinco dias e fui remanejada para a 
secretaria. Pra realizar trabalho longe dos alunos, longe da agitação, 
por causa da ansiedade. Nem no intervalo consigo ficar perto deles. 

Professor 4 

Na ocasião nós não tínhamos livros. Não havia nenhum material 
pedagógico para isso, o que tinha mesmo era o giz. (...)  a escola 
estadual  é uma farsa.(...) eu achava que quando teve essa transição 
do governo militar para o governo civil, que tudo ia se abrir, que tudo ia 
melhorar, ficar uma maravilha, só que tudo continua, não aconteceu 
nada, a mentalidade é a mesma: “Quanto mais ignorante melhor!”. E é 
o que está acontecendo, estamos mantendo a mão de obra barata! 

Professor 5 

Era muito ruim. Na minha sede me senti desqualificada, entrava em 
confronto com a direção, (...) foram as dores, chamadas lordoses, 
doenças osteomusculares, as tendinites, os esforços repetitivos. (...) eu 
não consigo, não tenho força, não consigo fazer nem o serviço de casa. 
Isso também acabou contribuindo pra minha depressão. Então hoje 
acabo tendo muito mais problemas com a depressão porque em casa 
como não consigo fazer nada, as dores acabam diminuindo, mas a 
depressão permanece. Eu não sou inválida, mas eu acabo tendo minha 
vida profissional toda afetada. Isso é muito ruim. 

Professor 6 
Não vejo nenhuma diferença. Tanto agora como anteriormente à minha 
readaptação, as condições são as mesmas. A questão da indisciplina 
dos alunos aumenta a cada dia. 

Professor 7 

(...) além de ser professor, tem que ser psicólogo, tem quer ser mãe, 
inspetor, na escola que eu lecionava a gente tinha que ser tudo isso. O 
sistema está matando o professor. Eu já estou longe da sala de aula há 
oito anos, e o que percebo é que hoje os professores jovens já estão 
adoecendo, já estão com depressão. Hoje os alunos estão 
desrespeitando muito mais o professor, na verdade eles estão 
“peitando” todo o sistema falido. 

Professor 8 

Já estava com 16 anos de magistério e sempre tinha aquelas 
inseguranças e achava que era normal. Sempre não me senti muito 
seguro. Começou a ficar pior ao trabalhar com os alunos, a dificuldade 
foi aumentando. E eu não estava conseguindo controlar a classe, na 
sala de aula. Então, pensei em pedir remoção. Mudei de escola três 
vezes. Pensei que o problema estava em mim. Mas, estava na escola 
sem eu saber. 
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 As respostas dos professores denotam a complexidade das questões 

socioeconômica e política que envolve as instituições escolares. As respostas 

englobam praticamente todos os impactos das políticas educacionais que se 

impõem às escolas e ao profissional docente refletindo, de forma mediada pelas 

características próprias da instituição, os impactos da reorganização do trabalho nas 

sociedades capitalistas. 

 A professora 1 expressa a questão da baixa remuneração do Magistério, 

obrigando o docente a uma sobrecarga de trabalho, chegando a ponto de triplicar 

sua carga horária. A professora 5, também devido ao esforço repetitivo desenvolveu 

incapacidade laboral, embora essa não seja a causa de sua readaptação. 

 Os professores 3, 6, 7 e 8 afirmaram que a questão da indisciplina dos 

alunos, dificultava muito o trabalho docente, ocasionando sentimentos de desânimo, 

impotência e desvalorização. 

 A professora 2 suscita a reflexão sobre a questão do bônus (gratificações) e a 

corrida por pontos satisfatórios no SARESP; tal aspecto remete aos pressupostos de 

Sennett (2001) que explicita que as metas a serem persistentemente perseguidas 

pelas empresas, a fim de alcançar maior lucratividade, estressam seus funcionários 

e aumentam a competitividade entre os mesmos. Remete, também, ao que Oliveira 

(2004) postulou sobre a questão da mercantilização do ensino. 

 E por fim, a professora 4 que além de apontar a falta de material pedagógico 

adequado, juntamente com a resposta da professora 7 que usa a expressão “o 

sistema” – fazendo referência clara ao sistema educacional e ao poder público – 

indicam que as condições de trabalho são precárias e que o ensino público está 

abandonado pelas autoridades.  

 
3.3.2 Atividades Realizadas Após a Readaptação 

 
Nessa categoria foram identificadas as atividades atuais dos entrevistados. 

Cinco professores executam suas atividades junto à secretaria e três, junto à 

biblioteca. No entanto, a recolocação desses profissionais, após a readaptação, não 

ocorre de uma forma planejada, muito pelo contrário, ocorre uma trajetória árdua 

pela sua nova destinação no interior das escolas. Tais aspectos podem ser 

observados no Quadro 2, a seguir. 
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• Quadro de Análise 2 

 
Quadro 2 – Atividades realizadas após a readaptação 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

Me sinto muito mal porque não faço parte da gestão; não sou 
professora, então, às vezes, eu não tenho lugar na escola. O que eu fiz 
para me salvar: junto com a professora de Português da 5ª e da 7ª 
série, uma vez por semana, faço leituras de livros extra-classe com eles 
(os alunos). 

Professor 2 

Estou na secretaria. O readaptado está envolvido com a parte 
burocrática da escola. Infelizmente, a gente não colabora com a parte 
pedagógica, eu gostaria de auxiliar na parte pedagógica, auxiliar o 
professor, ajudar na biblioteca, eu acredito num trabalho assim mais 
pedagógico,  mais voltado pra educação, eu sinto falta disso,  mas 
infelizmente, a nossa parte está investida na burocracia, administrativa, 
infelizmente. 

Professor 3 

Eu desenvolvo um trabalho pedagógico burocrático, desenvolvendo um 
programa. Tem um programa no computador que a coordenadora 
pedagógica precisa para organizar os alunos pra quando tem Conselho 
de Classe. Então é um programa de computador onde organizo os 
alunos por classe, organizo as notas deles dentro do sistema. E quando 
não tem esse trabalho, faço trabalho burocrático, histórico escolar, 
atendo o guichê, faço e forneço transferências, forneço declarações. 
Estou sendo útil. 

Professor 4 Trabalho na secretaria; agora me ofereci para arrumar as pastas de 
prontuário. 

Professor 5 

Já ajudei a distribuir merenda,  a varrer, é...sempre digo que  fico 
“borboleteando”. Fico “borboleteando”. Ajudei em tudo, até para fazer 
graça, pra não ficar sem participar das necessidades da escola, ajudei 
as meninas a varrer o pátio, não é desmerecimento nenhum, ajudar a 
varrer a escola! Não que a escola precisasse disso,  mas é que elas 
estavam sobrecarregadas e aí ajudei. A professora C. quando percebe 
também faz isso. Aqui na biblioteca a C. tem um amor muito grande por 
esse espaço simples. (...) Ajudo também os inspetores a cuidar dos 
alunos nos intervalos. Eu sei que não é minha função, mas até por 
coleguismo, estou sempre junto dos inspetores. Ajudo a direção, às 
vezes, ajudo os professores. Aí eu brinco, falo que estou 
“borboleteando”. Na verdade é uma forma de ajudar os alunos. Eu 
gosto de ter esse contato muitas vezes. Às vezes, são alunos 
“problemáticos” que estão em conflito com o professor, é quando chego 
perto, converso com eles, tento mediar o conflito. 

Professor 6 Trabalho na secretaria. 

Professor 7 
E essa biblioteca não estava ativa. . Ativei toda a biblioteca, hoje o 
aluno pode vir aqui, consultar livros, pegar livros emprestados. Na 
primeira semana que fiquei aqui eu chorei. Olhava tudo isso e chorava, 
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mas depois peguei um amor tão grande. Hoje fico feliz quando um 
aluno vem pegar livro. Não pensei que fosse amar a biblioteca como 
amo agora. 

Professor 8 

Olha, hoje aqui na escola minhas atividades não são bem definidas, fico 
na secretaria, faço digitação das merendas, atendo o guichê, passo 
informações para os pais dos alunos, faço ligações para os pais de 
alunos quando precisa. Quando o pai vem buscar o aluno, vou pegá-lo 
na sala. É trabalho de secretaria, mas não é nada fixo. Tenho que fazer 
de tudo um pouco. Agora, fazer histórico escolar, essas coisas não. Na 
maioria das vezes faço digitações, hoje estou fazendo da merenda. 

 
 

 Na exposição dos entrevistados, cada unidade escolar adota procedimentos 

diferenciados, em relação à recolocação desses profissionais na sua organização, 

ou seja, cada escola readapta esse docente de acordo com suas necessidades não 

havendo uma padronização de funções. 

 Atualmente, os professores 2, 3, 4, 6 e 8 encontram-se na secretaria, no 

desenvolvimento de trabalhos burocráticos. Os professores 1 e 7 encontram-se em 

atividade junto à biblioteca. No entanto, a professora 5 relata a imprevisibilidade 

laboral a que estão sujeitos os docentes usando a expressão “borboleteando”. De 

profissional qualificado em nível superior, o mesmo pode se deparar com a 

realização de trabalhos desde varrer o pátio da escola até atuar como “mediador de 

conflitos”. 

 São situações extremamente contraditórias. Ora, como pode um professor 

afastado por depressão atuar como mediador de conflitos? Essas contradições 

provocam, sem dúvida, indignação. O que leva um doente a realizar um trabalho que 

poderá agravar seu estado de saúde? Nas palavras da professora 1: “O que eu fiz 

para me salvar...” – demonstra a busca pelo resgate da identidade pessoal e 

profissional. 

 O estigma da doença pode gerar um esforço desmedido pela superação do 

rótulo de indivíduo desacreditado e no estudo de Goffman (1975) ao se referir a um 

“defeito” gerador de estigma ressalta: 
 

[...] prejudica não só a situação social corrente, mas ainda as 
relações sociais estabelecidas; não apenas a imagem corrente que 
as outras pessoas tem dele mas também a que terão no futuro; não 
só as aparências mas ainda a reputação. O estigma e o esforço para 
escondê-lo ou consertá-lo fixam-se como parte da identidade 
pessoal. (p. 76) 
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 A maioria dos docentes expressou a necessidade de se sentirem úteis, 

apesar da inadequação das suas atividades e do sofrimento por estarem afastados 

pelo adoecimento. 
 

3.3.3  As Reações dos Pares e da Instituição Escolar à Readaptação 
 

 Nessa categoria, procurou-se investigar como os docentes veem a reação da 

instituição escolar e de seus pares em relação à sua readaptação buscando 

identificar possíveis reações que poderiam impactar os docentes readaptados, 

conforme demonstram os depoimentos dos entrevistados no Quadro 3. 
 

• Quadro de Análise 3 
 

Quadro 3 – Impactos da readaptação na escola e nos pares 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

Não teve um impacto negativo, dos professores nem da direção, mudei 
de diretora várias vezes, mas nunca teve esse impacto negativo, é uma 
coisa minha, eu é que tive, de às vezes eu achar que não posso falar 
nada por que  vou cair em contradição com um ou com o outro, como 
falei anteriormente quando a gente opina sobre as coisas que 
acontecem na escola, o que eu falei sobre os alunos, os professores 
podem achar isso ou aquilo e vice-versa. Principalmente porque estou 
fora de sala de aula, isso é muito na minha cabeça. 

Professor 2 

Às vezes eu me sinto como uma formiguinha assim, sinto às vezes 
culpa, sentimento de culpa, a culpa prevalece. Mas a gente continua se 
sentindo frustrado, culpado pela situação.  A gente fica se culpando, se 
perguntando por que não deu certo? Por que não está dando certo? E 
fica reflexivo. Vê que toda a estrutura continua a mesma, a situação 
continua a mesma. O readaptado, infelizmente, é visto como 
preguiçoso, alguém que desistiu, deveria ter continuado, vez corpo 
mole. Ninguém endente nosso lado, nossas insatisfações.  Ninguém se 
importa com a nossa situação, qual foi o motivo da readaptação. 
Ninguém se importa, acha que foi tudo besteira. Por que se preocupar 
com a readaptação? Está readaptado e não tem mais nada a ver com a 
Educação. Se afastou, está afastado. Então, não tem mais nada a ver 
com a Educação, com a parte pedagógica. As pessoas pensam assim: 
“Se está afastado, fica afastado, você não tem mais nada a ver com 
isso, não tem mais que se preocupar com essas coisas.” Eu sinto muito 
isso. 

Professor 3 
Não me sinto mais inserida no grupo de professores, não foi que eles 
tenham me excluído. Eu me retrai, me excluí.  Eu não consigo me 
relacionar com eles. Na época de reunião pedagógica, na época do dia 
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dos professores não consigo comemorar junto com eles, nem fazer 
confraternização, sinto que não faço mais parte do quadro operante do 
magistério. 

Professor 4 

Eu preciso trabalhar! Porque eu acredito que eu não tenho condição de 
procurar outra coisa. Eu não sinto que estou me prostituindo. Porque 
quando em sala de aula, eu tinha que fazer de conta que eu estava 
lecionando, estava ensinando. Fazia de conta que os alunos estavam 
aprendendo e fazia de conta que estava tudo bem. E isso me fazia 
muito mal. Foi isso que me deixou nesse estado. O meu problema não 
era tanto o aluno, essa indisciplina toda dele. Porque eles sabem dessa 
palhaçada que é esse nosso governo, por outro lado eles se sentem 
completamente impotentes. Eles não têm a mínima vontade de reagir. 
Isso me deixou mais triste ainda. 

Professor 5 

É muito humilhante. Muito humilhante sim. Você acaba passando por 
situações de discriminação mesmo. Nessa escola eu sou feliz, mas 
agora! Porque antes tive que sair da minha sede, pra melhorar minha 
situação, pra ser feliz aqui. Eu sou avaliada por desempenho na minha 
sede, toda a minha vida está na minha sede, mas eu trabalho aqui. 

Professor 6 

O pior impacto é ficar fora da sala de aula. Pra mim é um grande 
impacto. Porque a partir do momento que eu optei por essa profissão, 
fiz essa escolha, não existe coisa mais importante do que estar dentro 
da sala de aula. Mas em alguns momentos eu reflito, e vejo que a 
situação não melhorou em nada, muito pelo contrário, só piorou. E isso 
aí me deixa muito triste. Porque se em algum momento eu voltar, eu sei 
que não vou achar nenhuma escola com disciplina, como eu acredito 
que deveria ser. Ou como eu gostaria que fosse. Entende? 

Professor 7 

No começo, aceitar essa situação foi difícil, deixar a sala de aula foi 
muito triste, eu amava lecionar, amava mesmo, mas as condições do 
professor ter que fazer tudo aquilo que eu disse antes pra você, 
começou a me sobrecarregar, e principalmente não poder deixar o 
aluno assumir suas responsabilidades, assumir as consequências de 
seu comportamento, nem os pais estão assumindo suas 
responsabilidades, mesmo porque o Estado acabou sendo muito, eu 
diria... maternal demais. A particular é porque os pais pagam, a pública 
estadual você não pode reter o aluno. 

Professor 8 

O salário de professor já não é bom, com as faltas, me endividei. Com 
as licenças de saúde, vinham os descontos de por exemplo: adicionais,  
o adicional noturno, que perdi, e por conta disso me endividei. Agora já 
na secretaria eu não estou faltando, recuperei todos estes descontos, 
ou seja, regularizei toda minha vida, a minha ansiedade continua, mas 
como não tenho que enfrentar alunos, está dando pra levar tranquilo. 

  
 

Quando questionados sobre o impacto que a readaptação trouxe para a vida 

do professor dentro da escola, as respostas dos docentes 1 e 2 apontaram a 

questão da autoculpabilização; mesmo estando readaptado a depreciação do ego se 
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mantém, ou seja, a Síndrome de Burnout que desencadeou a “queima” do professor 

pelo estresse, pela depressão, faz com que esse docente ainda carregue consigo a 

mesma culpa que provocou o adoecimento confirmando a afirmação de Esteve 

(1999): “O professor se culpa, interiorizando seu fracasso no magistério, mesmo que 

este fracasso provenha da soma de circunstâncias externas adversas.” (p. 115) 

 Além de sentirem-se totalmente sozinhos e estigmatizados, continuam em 

estado de ansiedade. 

 Os professores 1, 2, 3 e 8 demonstram claramente a saúde mental afetada 

pela degeneração que a depressão e as neuroses reativas provocam. Demonstram 

medo de cair em contradição (professora 1); medo da rejeição e exclusão por parte 

dos outros profissionais adotando atitudes defensivas (professoras 2 e 3). 

 Os professores 4 e 8 apontam as questões financeiras como um meio de 

suportar o impacto negativo da readaptação. São situações que o sistema capitalista 

impõe através das políticas econômicas. 

 Os professores 6 e 7 colocam a questão do estar “fora da sala de aula” como 

impacto negativo. Ambos demonstram o amor pela profissão docente e o sofrimento 

de não poder exercer seu ofício devido às condições de trabalho no tocante ao 

relacionamento professor/aluno como a indisciplina, o que também, afeta os 

professores 4 e 8. 

 Apenas o professor 5 aponta para a questão da discriminação, pois os 

estigmatizados causam incômodo nas relações sociais. Tal aspecto fica claro no 

estudo de Goffman (1975) sobre o estigma e sua “visibilidade”. A doença causa  

certo mal-estar nos demais ao seu redor, ocorrem dinâmicas diferenciadas que 

interferem no fluxo das interações sociais, reforçando a desqualificação do portador 

de um determinado tipo de estigma. 

 
3.3.4 Os Impactos da Readaptação na Vida Fora da Escola 

 
A categoria analisada neste item apresenta a repercussão da readaptação na 

vida pessoal dos docentes, o que também perpassa pela questão social. Constatou-

se que essa situação de se readaptar profissionalmente, continua trazendo um limite 

muito frágil, tênue na relação da vida dentro e fora da escola, conforme pode ser 

observado no Quadro 4, a seguir.  
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• Quadro de Análise 4 

 
Quadro 4 – Os impactos fora da escola 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

Fora da escola eu acho que eu melhorei do estresse, fui obrigada a 
diminuir minha carga horária, um terço da minha carga. Não, dois terços 
eu perdi, porque fiquei só com um terço, porque só posso trabalhar 
agora um período, e o que aconteceu fora é que me sobrecarreguei em 
casa. Mas na escola diminuiu muito porque tive que pedir demissão no 
particular, estava readaptada, no momento eu não queria, mas fui 
obrigada:  “Você não pode!”.  Minha vida particular foi a minha única 
salvação, porque eu não ia aguentar, era como um elástico estourando, 
entendeu? 

Professor 2 

A verdade é que  até a sociedade compreende que é  melhor estar fora 
da sala de aula, porque sabe que a sala de aula se tornou um ambiente 
de conflito, eles sabem que se tornou um lugar onde ninguém se sente 
bem, então qualquer ambiente fora é melhor do que a sala de aula. 
Outros até perguntam por quê? “Nossa!” E outros falam: “Nossa! você 
não sente falta?” Eu sinto falta da parte pedagógica, de preparar aulas, 
mas a questão de como a gestão trabalha, não! Não sinto falta. As 
coisas vêm muito de cima pra baixo, e não colaboram, não existe um 
gestor, ali,  que colabora. Só cobram,  mostram o dedo! 

Professor 3 

Fora as pessoas não saberem o que é readaptação. Tem que ficar 
explicando o que é, pois a maioria das pessoas que  convivo, não sabe 
do que se trata. Então, eu tenho que ficar sempre explicando qual é o 
papel que venho  desempenhando na escola. Não me censuram, nisso. 
Como posso dizer ... não me sinto rebaixada por estar readaptada, mas 
me parece que não  é a mesma coisa, por ter sido professora. As 
pessoas não me dão o mesmo mérito. “Ah! Então você não é mais 
professora, então?”... E eu respondo: “Não! Eu sou professora, mas 
estou realizando outra função. 

Professor 4 

A readaptação pra mim, eu posso dizer que foi benéfica. Estou 
readaptada, graças a Deus. E vou honrar essa readaptação. Então por 
menor que seja o serviço, que estou realizando ou o trabalho que 
passam pra mim, eu tento realizar da melhor forma possível. Não me 
sinto diminuída não me sinto mesmo. 

Professor 5 

Muito ruim. Eu continuo me sentindo como professora. A minha 
responsabilidade é a mesma, continuo tentando me calçar, sou 
professora, ninguém me tira isso. Ainda tenho esperança de voltar à 
sala de aula. Ainda tenho esperança de vencer a depressão. 

Professor 6 

Os impactos dessa readaptação na minha vida foram muito grandes, eu 
tive... vamos dizer assim... me senti agredido no meu direito de exercer 
a minha profissão, o meu trabalho, não é? É muito profundo isso. É um 
sentimento muito profundo, dói muito, como profissional, dói muito 
mesmo! Aí você percebe que não tem como agir pra tentar corrigir essa 
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situação. Nada poderá ser feito. E nada foi feito pra melhorar. 

Professor 7 

Abro a porta da biblioteca e trabalho. Tem muitos readaptados que não 
encontraram seu espaço. Então fica muito pra lá e pra cá. Então ocorre 
todo aquele sofrimento de não sentir o valor, de não se sentir bem. Tem 
outras professoras que não se sentem bem tanto quanto me sinto aqui. 

Professor 8 

Olha, melhorou. Eu comecei me sentir mais útil. É aquilo que te falei, 
como a minha situação financeira regularizou: então fora também 
muda, por que a partir do momento que você não tem mais dívidas, 
você consegue se livrar dos problemas, consegue trabalhar direitinho,  
não tem mais aqueles descontos, então muda um pouco. 

 
 
 No que se refere aos impactos na vida fora da escola, os professores 

readaptados 1, 4 e 8 manifestaram do ponto de vista pessoal uma melhora na 

qualidade de vida.  

 Os professores 4 e 7 apresentam certa conformidade com as atividades que 

realizam, assumindo sua condição atual, mas não apontando melhora na qualidade 

de vida. 

 Os professores 2 e 6 expressam que sentem a falta do trabalho docente, 

embora a professora 2  tenha expressado claramente que não sente falta das 

cobranças dos gestores. Já o professor 6  demonstra profundo sentimento de 

decepção e desencanto ao ter seu “direito de exercer a profissão” suprimido, 

sentindo-se agredido pelas condições de trabalho. 

Lemos (2009) indica que a indisciplina e a violência dos alunos são os 

maiores problemas que os professores encontram dentro da sala de aula e na 

escola; e em seus estudos o autor demonstra que a indisciplina escolar foi para 

muitos dos seus entrevistados um determinante para o abandono da profissão.  

 Dentro das limitações desta pesquisa todos os entrevistados expressaram 

dificuldades de trabalho em relação à indisciplina dos alunos, sendo que os 

professores 3 e 6 verbalizaram explicitamente ser a indisciplina o ponto crucial, 

agravante na questão do desencadeamento do seu estresse e depressão. 

 Ao que parece, a indisciplina não somente causa abandono da profissão, 

apresentada por Lemos (2009), mas há indícios de que este fenômeno pode agravar 

ou contribuir para o adoecimento do professor, como por exemplo, provocar um 

estado de ansiedade permanente, pois alunos indisciplinados, violentos, 

desinteressados, além de outros tipos de violência sofrida pelas escolas como o 

vandalismo, afetam seriamente o cotidiano escolar. Em relação ao plano psicológico: 
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O efeito do problema multiplica-se por cinco, levando um grande 
número de professores, que nunca foram agredidos e que 
provavelmente nunca o serão, um sentimento de intranquilidade, de 
mal-estar  mais ou menos difuso, que em conjunção aos fatores 
contextuais que viemos estudando, produz esse emaranhado 
cognitivo, intencional e subjetivo que Polaino (1982) situa como do 
estresse dos professores. (ESTEVE, 1999, p. 54) 

 
 Os conflitos sociais, como já indicado, são absorvidos pelas instituições 

escolares influenciando o trabalho docente. Há também a exigência que o professor 

ensine sem ter condições no interior da sala de aula para que o aprendizado ocorra, 

ou seja, segundo Esteve (1999), há uma autoridade desproporcional ou um conflito 

com a responsabilidade profissional que o professor deve assumir, sendo essa a 

segunda característica dos altos índices de estresse profissional (p. 56) 

 Ressalta-se aqui a fala da professora 2: “A verdade é que até a sociedade 

compreende que é melhor estar fora da sala de aula, porque sabe que a sala de aula 

se tornou um ambiente de conflito.” 

 Além disso, Esteve (1999) aponta que as exposições da violência e das 

agressões sofridas pelos professores nas escolas, pelos meios de comunicação 

social, prejudicam a imagem pública do professor, deteriorando-a, e provocando o 

mal-estar  de todos os docentes, sem exceção. 

 Cabe salientar, portanto, que essas condições provocadas, sem dúvida, pela 

precarização do trabalho docente e da escola pública, provocam um círculo vicioso 

de características marcantes de pauperização, causadas pelas políticas sociais e 

econômicas, reforçadas pelas políticas públicas educacionais implementadas que 

ocasionam a desmotivação, absentismo, abandono, adoecimento etc. 

 Os impactos dentro e fora das instituições escolares são complementares e 

refletem a realidade da sociedade capitalista. 

 
3.3.5 Representação (Imagem) da Equipe Escolar Sobre Readaptados 

 
 Nesta categoria buscou-se identificar como ocorrem os relacionamentos 

interpessoais e profissionais entre os readaptados e a equipe escolar a partir da 

perspectiva dos professores entrevistados. Tais aspectos encontram-se presentes no 

Quadro 5, a seguir. 
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• Quadro de Análise 5 
 

Quadro 5 – Visão da equipe escolar sobre os readaptados 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

(...) coisas horríveis, porque  tem readaptado que surta, tem 
convulsões, que enfarta, tem todo tipo de readaptado; então, outra vez 
eu fui, na D.E., conversar sobre trocar de escola, pra ficar numa escola 
mais próxima da minha casa, e aí lá me falaram que o readaptado não  
é bem visto, não é bem-vindo, palavras de uma supervisora. Então eu 
sei que as escolas veem os readaptados assim como uma pessoa 
desacreditada, desequilibrada, ou uma pessoa que de repente pode ter 
um surto, um infarto, alguma coisa lá na sala, vai dar trabalho pra 
escola. É assim que é visto, não no meu caso em particular porque 
fiquei no mesmo lugar; agora já tentei ir pra praia, pra baixada, bato lá 
na janelinha da diretoria: “vocês precisam de algum readaptado”, 
porque eu gostaria de ir morar lá embaixo. E em todas as escolas que 
eu fui perguntar: “Não. A gente não precisa, a gente não quer, a gente já 
tem.” Eles falam bem francamente, assim. Nunca perguntaram o que eu 
fazia, porque eu estava readaptada, nada. 

Professor 2 

Ás vezes eu acho que eles têm um pouco de inveja, um pouco de 
repugnância!  “Nossa psiquiatria!”  “Será que isso vai acontecer comigo 
também?” Cada um demonstra um comportamento, uma coisa 
diferente. Uns dizem: “Credo! Deus me livre problema psiquiátrico.!” 
Eles podem ter medo de que isso também aconteça com eles...  

Professor 3 

Sinceramente...eu acho que eles têm uma imagem de coitada. Que não 
conseguiu, inverteu o ofício normalmente e precisou ter um cargo  até 
então irrelevante, porque quando eu cheguei aqui o diretor me disse:  
“Não sei aonde vou colocar você... “ “Que trabalho você vai realizar 
aqui.” Então penso que eles me olham assim: “Ai...coitada! Que é que 
eu vou fazer com essa pessoa que tem um problema psiquiátrico?” Eu 
acho.    

Professor 4 
Há um certo preconceito sim. Principalmente por questões psicológicas, 
por mais que seja por depressão, comportamento bipolar, síndrome do 
pânico, eles sempre vão achar que você é louca!   

Professor 5 

Pois é...eles têm essa imagem de que a gente faz tudo. Nos projetos 
pedagógicos, a gente pode desenvolver muito projetos. Estimular a 
leitura, podemos de várias formas ajudar, mas a gente acaba sendo 
subutilizado. A gente acaba sendo utilizado como funcionário 
administrativo. Toda potencialidade da gente como um profissional da 
educação é inutilizado. Todo nosso potencial técnico não é aproveitado. 
Isso é complicado. 

Professor 6 
Tratam com normalidade, pelo menos é como eles tratam todo mundo.  
Nada de diferença. Não tratam com indiferença, não acho isso em 
nenhum momento. 

Professor 7 (...) tinha muito desprezo por parte das outras pessoas, em relação a 
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isso. Você pode trabalhar em qualquer canto, desde que não seja 
diretamente com aluno. Você é professor, mas depois que você está 
fora da sala de aula, de repente você é um nada.  È muito desprezo. 
Aqui também ouço, já ouvi que eu não faço nada. Já ouvi coisa do tipo: 
“Nossa! Tá fazendo alguma coisa hoje!” Então, aquilo me faz mal. 

Professor 8 

Eu tenho bom relacionamento com todos, sou bem relacionado, claro, 
todos são meus amigos, mas  a impressão que eu tenho  é que por 
dentro eles pensam que o professor readaptado é meio... como vou 
dizer... tipo “vagabundo”. É um termo chulo. Não gostaria de usar esse 
termo. Claro que eles não vão te falar isso, que você é um vagabundo. 
Mas, eles pensam que por qualquer coisa você é uma pessoa que pode 
dar um “chilique” e aí não quer mais trabalhar, e aí você volta 
readaptado.  O readaptado, bem...a escola tem uma ideia de que você 
é um objeto, que pode deixar num canto, sabe? Eles te colocam num 
canto. Você tem que ficar ali naquele espaço, sabe, é um inútil. Só que 
aqui nessa escola eles não dizem, mas a gente percebe pelo olhar meio 
de atravessado. Entendeu? 

 
 
 

 No que se refere à representação, à imagem que a equipe escolar faz do 

professor readaptado, com exceção do professor 6, todos os demais verbalizaram o 

preconceito, a discriminação e a estigmatização que sofrem os readaptados. 

 A doença mental sempre foi considerada uma das doenças mais rotuladas 

pela sociedade. Michael Foucault estudou a divisão incessante entre as pessoas 

“normais” e as pessoas com doenças mentais, questionou a separação que se faz 

presente socialmente, levando em consideração a produção, o trabalho, a riqueza, a 

estrutura familiar, a penalidade, as coações morais, o isolamento, a solidão, a 

decadência social dos doentes13.  

Canguilhem (2002) aborda a questão da diversidade, tanto no comportamento 

humano como nas diferenças fisiológicas e biológicas e afirma que o anormal não é 

o patológico, mas sim, que o patológico é que é realmente anormal, sendo 

necessário que haja uma promoção de discussões sobre conceitos, ou seja: 

 
(...) descritivo qualificado e normativo absoluto são distintos, que 
mesmo o homem do povo diz que seu vizinho tem má saúde ou que 
ele não tem saúde, considerando como equivalentes a presença de 
um fato e a ausência de valor. (p. 107) 

 

                                                           
13 Sobre este estudo ver: Michael Foucault. História da Loucura. Série Estudos. Editora Perspectiva – 
1987. 
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 Nesse sentido, pode-se complementar: 
 

Parece também que as discrepâncias entre as identidades virtual e 
real sempre ocorrerão e sempre criarão a necessidade de 
manipulação de tensão (em relação ao desacreditado) e o controle 
de informação (em relação ao desacreditável). E quando os estigmas 
são muito visíveis e intrusivos (...) as instabilidades resultantes na 
interação podem ter um efeito muito profundo sobre os que recebem 
o papel de estigmatizado. (GOFFMAN, 1975, p. 149, parênteses do 
autor) 

 

 Os impactos dessas representações trazem consigo tanto as discussões entre 

o que é considerado normal e patológico pela sociedade, como também, toda a 

sobrecarga do estigma. 

 Ante o exposto, é possível, arriscar um questionamento: até que ponto a 

depressão, a ansiedade e outros adoecimentos além do psicológico desses 

profissionais afastados, estão realmente relacionados com uma idealização de 

docência, quando se coloca em evidência as condições reais de trabalho que os 

professores enfrentam em um sistema capitalista? 

 Em uma das hipóteses desta pesquisa foi questionado se existe uma 

patologia coletiva que assola os docentes, mas que poderia ocorrer 

dissimuladamente a assunção da ideologia dominante, pois muitos docentes 

continuam trabalhando normalmente, enquanto muitos outros adoecem. Afinal, como 

já visto, ao término de cada jornada de trabalho, um professor é afastado e a cada 

dia três docentes são readaptados. 

 Não seria o caso de um sintoma coletivo? É oportuno lembrar que atualmente 

há mais de 14 mil profissionais readaptados, mas que por conta do rótulo, do 

estigma, do preconceito e da discriminação a sociedade ajuda a camuflar 

ideologicamente, com o estigma da doença individual, a exploração das relações e 

condições de trabalho? Encontram-se aqui, portanto, indícios que abrem 

possibilidades para novas pesquisas sobre a “ideologização” das doenças psíquicas. 
 

3.3.6 As Influências das Questões Sociais, Políticas e Econômicas. 
 

 Nesta categoria a pesquisa objetivou questionar a influência das questões 

sociais, políticas e econômicas no adoecimento docente, conforme demonstra o 

Quadro 6, a seguir. 
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• Quadro de Análise 6 

 
Quadro 6 – Questões sociais, políticas e econômicas 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

A cada ano, os livros mais fracos, porque os meninos estão mais 
“burrinhos”,  me parece que é isso que eles querem. Todo mundo tem 
que seguir uma tal apostila, porque uniformizou, vem pra todas as 
matérias. Ficam tocando um bimestre inteiro a mesma “valsa”, quando 
você poderia render muito mais com as crianças, aquela apostila 
fininha, pequenininha que você tem que cumprir.... Poderia render, 
fazer muito mais, tem muito mais coisas, entende? Eu acho que estão 
subestimando a inteligência. Não tem mais professor de Português, de 
História, Geografia. (...) Ah!  O que acontece na inclusão, um engodo, 
uma mentira total. A criança entra na 5ª série  com Síndrome de Down, 
ninguém prepara nada pra ela, aí tem um cuidador, se a criança dá 
trabalho chama o cuidador.  A criança com paralisia, ou surdez dá 
algum trabalho, o cuidador  dá uma voltinha com ele pela escola e é só 
isso. O que pode acontecer é socializar um pouquinho porque as outras 
crianças são humanas, são carinhosas, mas não aprendem nada. 
Então, o governo está preocupado em mandar livro, computador, 
modernizar o prédio, tudo está muito supérfluo, muito “oba-oba”. Muita 
conversinha: “Olha aquela Síndrome de Down dançando que bonitinha”, 
mas aonde isso vai parar? Ela fica lá engordando, crescendo, mas fica 
igual, não tem todos os tipos de ajuda que precisa ter,  terapia,  fica lá 
sem desenvolver, fica igual. 

Professor 2 

Eu acho que sim. Por que tudo está ligado. A escola representa... como 
vou falar... reflete a sociedade. Então por inteiro, somos personagens 
de uma sociedade, o professor, o aluno, o gestor, a mãe solteira, todo 
mundo. Somos seres sociais. Então acaba refletindo, é uma 
reprodução, acaba reproduzindo. Cada um tem uma função, cada um 
tem uma função política, cada um tem uma formação. Então acaba 
influenciando. Às vezes diretamente ou indiretamente, mas vai 
influenciando. Aquela coisa de continuísmo, aquela coisa que não 
muda, de reprodução, de continuidade. Aquela coisa que não muda, 
aquela coisa que vem  lá de cima, vem sempre lá da Secretaria da 
Educação. As imposições, as coisas são muito impostas, sabe... Vem 
da diretoria, do governo, e o professor acaba sempre sozinho, não tem 
parceria, sempre acaba reproduzindo aquilo que é passado pra ele. Ele 
é reconhecido como um número, um funcionário, não é visto como um 
professor, às vezes. É mais um número, apenas. É um continuísmo que 
vem de cima pra baixo. O capitalismo está dentro da escola e não vai 
mais sair. 

Professor 3 
Totalmente. Principalmente porque eu atuava como professora em 
escola de periferia, onde as questões sociais são muito fortes, baixa 
renda, desestruturação familiar, falta de limite dos alunos, eles não tem 
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limites nenhum, principalmente dentro da escola, e procuram esse limite 
dentro da escola. Eu acredito que é assim (...) a agressividade que 
vieram pra cima de mim,  no momento que fui traumatizada, foi um grito 
de socorro que eles pediram para a direção. Eles tinham sim, uma certa 
inteligência em relação à escola que eles queriam aprender. E o que 
eles queriam na verdade é ter um papel na sociedade, queriam ter um 
estudo, conseguir um bom emprego, uma escola melhor, uma vida 
melhor, que tudo mudasse  daquela vida que eles levavam. A maioria 
deles não tinha pai, a mãe era pai. As questões sociais estão ligadas à 
educação de quem está com eles.  Politicamente... Eu acredito que a 
política em relação à educação é muito falha, está muito falha. Onde a 
imagem do professor é denegrida, principalmente quando dizem que o 
professor não tem capacidade de ensinar. Quando eles começaram 
com a Progressão Continuada, foi como se fosse o assassinato da 
nossa profissão. 

Professor 4 

Então, eu estava lutando contra quem? Contra a condição social? 
Contra traficante?  Não! Eu estou lutando contra esse governo 
paternalista! Pra você ter uma ideia, quando dava aula de Inglês, que 
eu fui pedir um livro que ao mesmo tempo era um caderno de 
atividades, que tinha texto e ao mesmo tempo a gramática, onde o 
aluno ia apenas responder; um deles me falou: “Olha professora, meu 
pai mandou te falar que a senhora é muito folgada, é muito caro o livro.” 
E não compraram. Custava dez reais o livro. Só que por outro lado, 
esse aluno tinha tênis de marca, boné de marca, e celular de última 
geração. Então com esse negócio aí, do governo que dá todo o 
material, é, hoje o governo do Estado de São Paulo dá todo o material, 
tanto para ensino fundamental, quanto para ensino médio. Caderno, 
lápis, borracha,  caneta, todos os livros de todas as matérias, inclusive 
os livros de Inglês que não tinha na minha época quando comecei. Só 
que tem aquela história, aquilo que é dado, aquilo que não sai do bolso 
deles, sai dos nossos impostos, eles não sabem dar valor. Então é 
dessa forma, assim, é um desperdício. 

Professor 5 

Então, as questões sociais e políticas é isso: o Estado não vai 
reconhecer as péssimas condições de trabalho dos professores, muito 
menos as condições que eles mesmos oferecem.  Aí é difícil mesmo a 
readaptação, o controle da saúde dos seus trabalhadores. A quantidade 
de professores doentes trabalhando é muito grande. Você tem 
professores querendo grudar no pescoço de aluno. Professores se 
afastando. E tem aqueles se arrastando mesmo, tentando dar aula. 
Sem nenhum apoio, sem nenhum controle da sua saúde. 

Professor 6 

Sim. Claro. Esse sistema de Progressão Continuada, isso aí, acabou 
com a escola, tá? Se voltasse ao esquema antigo, de promoção por 
capacidade, eu acho que melhoraria, antes mesmo que piorasse ainda 
mais esse caos que está a educação hoje. Eu acho que se não 
houvesse essa Progressão Continuada, eu acho que as coisas para 
educação seriam muito melhores. Não estariam do jeito que se 
apresentam hoje: um caos! 
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Professor 7 

Ah! Sim... sim. O sistema é cruel, a palavra correta é cruel. Cruel com 
as crianças que não sabem quais são seus limites. Hoje, fala-se muito 
que os pais não dão limite. Mas a escola também não está dando. 
Então esta lei está fazendo com que as crianças pensem que tudo ela 
pode, ou seja: “Eu tudo posso, não vai me acontecer nada”. (...) Já 
começa pelos próprios professores que não se unem, há falta de união. 
Quando se tem que fazer alguma coisa. E também essa quantidade de 
livros, essas apostilas, essa quantidade absurda! Parece que se deixa 
de dar melhores salários para os professores, e mandam todo esse 
material que está sendo desperdiçado. Então, a gente percebe que isso 
é uma questão de faturamento, dinheiro que está sendo lavado, parece 
“lavagem de dinheiro” mesmo. Tudo isso aí que você está vendo é 
material que sobrou. Não tem outra explicação pra isso. Então tudo isso 
está contribuindo, sabe? Não só os professores estão sofrendo, todo o 
corpo educacional está sofrendo. Desde a pessoa que faz a limpeza até 
a direção da escola. É uma falta de respeito, por falta de uma política 
todos sofrem. 

Professor 8 

Olha, principalmente por causa dos salários dos professores, as  
condições de trabalho,  o Estado não dá condições adequadas de 
trabalho. Todo esse jogo político; ficam falando que educação vem em 
primeiro lugar, e acabam não fazendo. Em primeiro lugar se a pessoa 
ganhasse bem e tivesse boas condições de trabalho, não trabalharia 
com quarenta horas aula. Pegaria vinte ou quinze, ou seja, uma 
quantidade suficiente pra desenvolver um bom trabalho. E não dá para 
sobreviver se não pegar quarenta horas e o salário é ruim. A política 
educacional é muito ruim. A escola não tem estrutura, a sala de 
informática não funciona, os computadores são arcaicos, não 
funcionam. Fica esse monte de livro que você está vendo tudo 
empilhado. O prédio é antigo, as fiações são antigas. Tem que ser 
trocado tudo. Então, não dá. Eu acho que a política tem tudo a ver com 
a minha readaptação, com toda a questão do readaptado. A 
desigualdade social é tão grande. Todos os conflitos que as crianças 
vivem lá fora vêm pra dentro da escola. 

 
 

 Estes aspectos são relacionados ao sistema social mais amplo. Por um lado, 

observa-se que as políticas educacionais no contexto do neoliberalismo são 

resultados da globalização e do cumprimento da agenda mundial pelo 

desenvolvimento da educação básica, mas por outro, de acordo com a hipótese 

desta pesquisa, buscou-se averiguar se o professor readaptado possui ou não, uma 

consciência crítica a respeito de seu papel profissional e/ou sua situação em relação 

às políticas às questões sociais e econômicas que afetam seu cotidiano docente. 

 É evidente que para se tratar de forma profunda das dimensões 

socioeconômica e política e o modo pelo qual os sistemas educacionais se inserem 
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nas sociedades, bem como todas as questões ideológicas que norteiam essa 

inserção, seria necessária uma imersão maior nestes aspectos, mas a intenção aqui  

é apenas apontar os possíveis impactos destes aspectos abrindo a possibilidade de 

novas pesquisas para este diagnóstico. Portanto, não há pretensão de esgotar tal 

assunto, principalmente porque diante das respostas apresentadas no quadro 6 foi 

possível observar uma fonte inesgotável de informações. 

 A análise das respostas desvela expressões referentes a críticas que 

convergem das aparentemente mais simples para as mais complexas. 

 Não se pode afirmar o grau de consciência crítica expressada, muito menos 

aferir o conteúdo ideológico da visão de mundo social desse pequeno grupo de 

readaptados, considerando, inclusive, o tipo desta pesquisa e o tempo disponível 

para a realização da mesma, mas mediante os depoimentos dos professores pode-

se  confirmar que a educação tem um papel importante na configuração, 

dissimulação e na reprodução da ideologia e, complementarmente, em manter e 

preservar a hegemonia da classe dominante. Na escola se exerce a coerção social 

por intermédio das políticas públicas e das próprias práticas escolares que permitem 

aflorar, para o nível da consciência docente, as contradições das políticas 

educacionais ineficientes. 

 Isso pôde ser verificado, por exemplo, na questão dos materiais didáticos 

padronizados, empilhados aos montes nas bibliotecas das três escolas 

coparticipantes, sem uso, sem serventia, uma vez que os professores 1, 4, 7 e 8 

expressam indignação sobre a quantidade de livros desperdiçados por não serem 

adequados às séries e à idade dos alunos, além de não corresponderem ao 

planejamento curricular. Esses materiais apresentam também, conteúdos mais 

“fracos”, onde se exige pouco, do ponto de vista pedagógico, diminuindo o exercício 

da capacidade de aprendizagem dos alunos. Nas palavras da professora 7 esse 

desperdício, parece uma “lavagem de dinheiro”. 

 Os professores 3 e 6 argumentaram que a implantação do RCPC (Regime de 

Ciclos e Progressão Continuada) “acabou” com a escola, “assassinou” a profissão 

docente. Isso denota os reflexos de uma política implementada há 16 anos, a qual,  

conforme Souza (2004), ainda provoca reações negativas nos docentes. Pautando-

se nas razões da implementação dessa política que, sem dúvida, buscou o 

atendimento da agenda latino-americana e das exigências do Banco Mundial em 

relação à desigualdade social e educacional, os professores não mencionaram o 
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processo de reestruturação do trabalho docente, com a reorganização dos tempos 

escolares, proposta pela SEESP. Este aspecto ainda não emergiu ao nível da 

consciência docente, embora, reiteradamente, apontem a sobrecarga de trabalho. 

Por outro lado, em um sentido mais prático, o RCPC desencadeou uma falta de 

compromisso dos alunos no interior das escolas públicas de São Paulo, o que, 

segundo os professores, deve-se ao fato de que os alunos não têm mais a 

necessidade de apresentar um desempenho adequado, aspecto que a Professora 6 

denomina de “capacidade”.  

 Os professores 2 e 8 demonstraram uma concepção mais ampla sobre a 

influência dos aspectos políticos na escola. A professora 2 compreende o papel do 

professor como um agente social que reproduz a ideologia da classe dominante, 

quando cita que ocorre um “continuísmo” ou quando o professor acaba reproduzindo 

aquilo que é passado para ele, pela imposições do governo. Além disso, a mesma 

expressa que o professor sempre acaba sozinho. A esta fala pode-se atrelar as 

seguintes concepções: 

 
Peço desculpas aos professores que, em condições assustadoras, 
tentam voltar contra a ideologia, contra o sistema e contra as práticas 
que os aprisionam, as poucas armas que podem encontrar na 
história e no saber que “ensinam”. São uma espécie de heróis. Mas 
eles são raros, e muitos (a maioria) não têm nem um princípio de 
suspeita de “trabalho” que o sistema (que os ultrapassa e esmaga) 
os obriga a fazer, ou o que é pior, põe todo seu empenho e 
engenhosidade em fazê-lo de acordo com a última orientação (os 
famosos métodos novos). (ALTHUSSER, 1987, p. 80-81, grifos e 
parênteses do autor) 

 

Quando não há questionamentos, os professores acabam por contribuir, com 

seu devotamento inconsciente para manter a alimentação da representação 

ideológica do aparelho escolar, que faz de todas as instituições escolares hoje algo 

tão “natural”, benfazeja e indispensável para a sociedade moderna. (ibid) 

 O professor 8 argumentou sobre a questão da desigualdade social, o 

sucateamento da escola pública, com suas péssimas condições de estrutura predial, 

além das condições de trabalho e de salário. 

 Cabe ressaltar aqui, que durante as entrevistas, devido à intensidade 

emocional dos depoimentos, a decepção e a insatisfação afloraram, por conta da 

oportunidade proporcionada naquele momento. Os sentimentos de mal-estar  
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estavam tão presentes que passavam a impressão de que a educação é realmente 

uma “causa perdida”. 
 

3.3.7 Principal Causa da Readaptação  
 

Nesta categoria procurou-se apontar a principal causa para essas 

readaptações identificadas pelos próprios entrevistados, no entanto, os fatores que 

influenciaram continuam se mostrando abrangentes, diversos e de distintas 

naturezas. O quadro 7, a seguir, apresenta tais fatores. 
 

• Quadro de Análise 7 
 

Quadro 7 – Principal causa da readaptação 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 As condições de trabalho, horário de trabalho sobrecarregado. O 
estresse e a depressão. 

Professor 2 

Gostaria de falar sobre todas aquelas causas do questionário, mas a 
principal é a culpa, a partir do momento que eu me culpei. Isso acabou 
comigo.  As cobranças, a culpa. Principalmente, também o se sentir 
sozinho. Isso me fez perder o estímulo. Perder o estímulo é pensar 
que vai sucumbir, é não vou conseguir mudar nada. E essas coisas 
que vêm lá de cima desvalorizam o professor. De todo mundo, do 
político, da secretaria, do gestor, do governador e a prática é isso. O 
discurso é muito bonito, a democracia, mas na prática é isso. 

Professor 3 

 A minha principal causa é a desmotivação. Eu não tinha mais 
motivação pra ensinar, me sentia desvalorizada na escola, tanto pelos 
alunos quanto pelo corpo docente, nunca me senti amparada por 
ninguém, cada um dá a sua aula e está bom, cada um na sua, não 
querem nem saber, ninguém se interessava se você está bem, como 
você está ou não. Principalmente, pela falta de valor que o professor 
tem, o professor não tem mais valor nenhum. 

Professor 4 

A minha causa é pessoal em relação à minha readaptação, é uma 
coisa minha. Eu me senti covarde, fraca. Eu poderia tentar levar como 
incentivo que de 400 alunos, eu salvaria um. Mas isso... eu não 
consegui. Eu tentava assim, por exemplo, tentava despertar nos 
alunos  uma consciência sobre essa palhaçada do governo, mas não 
consegui insistir. Mas na questão de desânimo pra mim foi covardia.  
Não conseguia persistir. Na verdade eu desisti. Na verdade eu sou 
uma fracassada, eu não consegui. É o fracasso, e contra isso não tem 
como. 

Professor 5 Acho que é a falta de condições de trabalho mesmo. 
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Professor 6 

Eu estou mesmo readaptado por uma situação que não foi eu que 
criei. Nem a direção da escola. Foram os alunos que criaram essa 
situação, a cada dia eles só promovem a indisciplina. Isso não é só na 
escola pública, eu nunca dei aula na escola particular, mas é a mesma 
coisa. Até nas particulares também tem essa situação. É uma situação 
humilhante para o professor, de desvalorização. Então, diante dessa 
situação você se sente acuado, existe uma pressão social que 
impede, tira seu direito de você exercer sua profissão. Então, para 
completar, a participação da família na escola está muito deficiente, a 
questão social trouxe essa deficiência. 

Professor 7 

Indignavam-me muito as reuniões que tinham na escola; o conselho 
de escola era sufocante. Era muito triste quando, por exemplo, tinha 
um aluno que durante o ano inteiro não abria nem o caderno, e se ver 
obrigado a “jogar” esse aluno pra frente. (...) E aí você chega na 
escola e se sente impotente. E você também encontra na escola 
pessoas que vêm receber seu “salariozinho” e não compra essa 
“briga”. Quando você vê a briga e deixa de “brigar”, você deixa de lutar 
para que as coisas mudem. Toda vez que tinha greve, estava eu lá 
lutando, sabe? Tendo que repor aulas. Então... Não somente eu, mas 
outros professores também. E agora, tudo está acontecendo com os 
professores mais jovens, já estão sofrendo desde o comecinho da 
carreira. 

Professor 8 

Bem... a principal causa mesmo foi a ansiedade, sou ansioso desde 
criança, eu tratei essa ansiedade, vários tratamentos, às vezes 
interrompidos, mas quando entrei em sala de aula, aquela ansiedade, 
aquele medo de não dar conta, o tempo é curto, as condições são 
difíceis, o salário. Os alunos são rebeldes, fui entrando em pânico, 
pânico! Fui tratando,  mas essa é a causa de minha readaptação. Eu 
continuo ansioso, não sei o que vai acontecer, se vai dar certo, aquela 
coisa de me deixar apavorado. Meu médico  disse: “Vamos afastar 
você por um tempo pra ver se você se recupera.” 

 
 

 Quando questionados sobre a principal causa de suas readaptações, notou-

se a dificuldade de os professores apontarem apenas um motivo. Assim, há que se 

concordar que o mal-estar  difuso e profundo se converte em um sintoma 

homogeneizado pelos diversos entraves que impossibilitam uma prática docente 

adequada, de acordo com a concepção dos professores. É possível identificar que 

os professores compartilham de uma concepção “ideal” de prática docente e de 

escola e que há um impacto resultante da confrontação desta idealização com a 

realidade escolar com a qual se deparam e que interiorizam, enquanto fenômeno 

individual, como “culpa”, “impossibilidade”, “incapacidade”. Isso se evidencia no 

relato das condições de trabalho, da sobrecarga, da desmotivação, da 

desvalorização etc, que são repetidas nos discursos dos docentes. 
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 Em que pese a hipótese de que existe uma causa social que provoque as 

readaptações, pode-se dizer que há indícios que convergem positivamente para a 

confirmação da mesma, principalmente pelos discursos dos professores 2 e 6. O 

professor 6 afirmou que “existe uma pressão social que impede, tira o direito do 

docente de exercer sua profissão”. Nas palavras da professora 2, as cobranças, ou 

seja, as exigências sociais e políticas, inclusive educacionais, ferem a democracia e 

toda a educação se reduz em um discurso, mas na verdade, o professor, como no 

caso dela mesma, acaba por sentir-se culpado e sozinho. 

 Os professores 3, 4 e 7 comentaram sobre a falta de coesão ou consciência 

de classe docente; não há união, nem movimentos de luta a fim de promover alguma 

mudança para a melhoria das condições de trabalho. 

 Em consonância com tais afirmações, vale mencionar as concepções de 

Severino (1978) que afirma que os homens sempre viveram em sociedade e 

necessitam uns dos outros. A vida social se dá tanto nas relações intersubjetivas 

como objetivas. A história social é uma caminhada conjunta, pois os fatos 

desdobrados no tempo só têm significado se forem compreendidos socialmente. Ao 

se falar de uma patologia social deve-se entender toda a deterioração do ser 

humano no contexto da existência social, no qual ocorrem iniciativas isoladas, falta 

de integração, comunicação e de apoio. Com a presença atuante dos pares, no caso 

aqui do corpo docente, ocorre, sem dúvida, a deterioração do humano, a patologia 

social como um processo de despersonalização, individualização dos problemas e, 

consequentemente, perda da identidade coletiva.  

 Sobre a educação e a patologia social no Brasil, o autor complementa: 
 

Considerada de maneira bem ampla, tanto como educação escolar, 
como educação assistemática, a educação brasileira tem se 
constituído, indiscutivelmente, num elemento gerador e reforçador do 
estado de despersonificação e de deteriorização do humano entre 
nós. Não se trata, é evidente, de levar em conta as intenções 
explicitamente proclamadas: é preciso ver o que a educação está 
acarretando para além de suas pretensões declaradas. (SEVERINO, 
1978, p.105) 

  

Para o autor, a educação e os educadores necessitam atentar para o fato de 

que a práxis política constitui-se em uma capacidade de delinear um modo de existir 

na realidade social. A educação, consolidada pela sociedade industrial e consumista, 
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pode levar aos extremos a inversão dos objetivos educacionais e destituir a 

identidade profissional (ibid). 

 

3.3.8 Consequência da Readaptação 

 
 Nesta categoria os professores entrevistados expressaram, como percebem 

sua reinserção na escola após a readaptação, como demonstra o Quadro 8. 

 

• Quadro de Análise 8 
 
Quadro 8 – Sentimentos de inserção após a readaptação 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

Eu acho difícil ser readaptada, não é gostoso, não é agradável, eu 
queria estar na sala de aula, ter meus alunos, continuar fazer redação 
com eles, corrigindo as redações, conhecendo a vida deles, como eu 
fazia antes; só que dá um desgaste enorme que me levou a um estresse 
total, porque me dediquei de verdade, mas foi o que sobrou. 

Professor 2 

A solidão. O se sentir sozinha. A consequência é uma luta solitária. Não 
tenho contato com ninguém, não existe reunião de readaptado, não tem 
coordenador de readaptado. Você fica assim... fica sozinho, à parte, 
separado. Afastado mesmo, me sinto afastada, mesmo. Frustrada, 
pensando por que não deu certo, no fracasso. 

Professor 3 

Eu tenho procurado melhorar minha autoestima, de uma certa forma. 
Posso dizer que tenho procurado trabalhar para me sentir útil, não posso 
dizer que estou me sentindo realizada, por que eu tinha realização 
profissional intensa quando era professora, mas a partir do momento 
que desenvolvi a doença de depressão e síndrome do pânico, eu perdi 
totalmente a vontade de dar aulas, e estar junto com os alunos, como 
era antigamente, como era antes de ter a doença. 

Professor 4 
Assim, não falando de educação, falando de uma pessoa que precisa de 
trabalho, eu tenho um trabalho. Então eu dou graças a Deus por ter um 
trabalho. 

Professor 5 

Tive um dano profissional, por que trabalhei uns cinco anos sem 
condições adequadas para manter a minha saúde. E a partir disso, 
foram começando as faltas, até partir para os afastamentos 
efetivamente e daí a readaptação. E pessoalmente também teve muito 
dano. Com a depressão você acaba tendo problemas pessoais, o 
divórcio, eu sou divorciada. Passei a ter problemas com filho, com o 
marido, enfim com a família. É um peso social, por que o Estado tem um 
peso sobre tudo isso. Por que quando me afasto, por exemplo, o Estado 
paga para eu ficar em casa doente, paga para cuidarem de mim, quando 
na verdade sairia mais barato se melhorasse a qualidade das condições 
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de trabalho, se investissem em prevenção. Então é um dano muito 
grande. 

Professor 6 

A insatisfação com relação ao trabalho. Uma culpa em relação a esses 
alunos que estão aí. Principalmente com o comportamento deles em 
relação à escola; em relação aos profissionais, todos, principalmente 
com os professores. São alunos indisciplinados, já vêm assim de suas 
casas. Chegam aqui e continuam promovendo a indisciplina, e ficam 
causando ainda mais, o caos na educação e no país, não colaboram. 

Professor 7 

Olha, é como falei pra você. Eu sofri, porque deixei de fazer uma coisa 
que amava muito. Isso foi a maior consequência que eu tive. Eu amava 
trabalhar com os alunos. Eu amava lecionar e ajuda-los em todas as 
coisas. E a consequência é perceber que de repente você não tem mais 
nada. Você não é mais nada! Porque você não tem mais uma função. 
Aliás,  tem funções. 

Professor 8 

Eu estou readaptado, mas não estou longe da escola. Estou dentro da 
escola. Continuo tendo contato com aluno e se eu voltar para a sala de 
aula, eu não fiquei tão distante. E a outra consequência  é que você não 
é bem visto. A questão da aposentadoria, também, que é aposentadoria 
especial, por não estar na sala de aula. 

 
 Os professores 1 e 7 sentem a falta do trabalho docente e indicam como é 

desagradável a posição de readaptado, principalmente quando percebem que o que 

lhes sobrou são vestígios de uma dedicação que ficou no passado. 

 O professor 6 demonstra a insatisfação em relação ao seu trabalho, uma vez 

que ainda observa a questão da indisciplina dos alunos em relação aos professores 

que estão na ativa. 

 O professor 8 preserva a esperança de retornar à sala de aula. 

 Os professores 3 e 4 demonstram que apesar do mal-estar e da depressão, 

continuam trabalhando e isso por hora, mostra-se suficiente. 

 A professora 5, expressou o peso das consequências da depressão em sua 

vida pessoal e familiar. Questiona que o Estado, por manter as péssimas condições 

de trabalho e por não promover medidas preventivas de apoio ou promover 

melhorias na educação como um todo, prefere “pagar” para que fique doente em 

casa.  Cabe destacar ainda, a solidão expressada pela professora 2; o desperdício 

de dinheiro público (professora 5) e também as frases como: “Você não é mais 

nada!” (professora 7); “Frustrada, pensando porque não deu certo, no fracasso” 

(professora 2); “Uma culpa em relação aos alunos”  (professor 6) etc. Estes 

depoimentos remetem ao postulado por Sennett (2001): 



 97 

O fracasso não é mais a perspectiva normal apenas dos pobres ou 
desprivilegiados; tornou-se mais conhecido com um fato regular na 
vida da classe média. (...) no mercado em que o vencedor leva tudo 
é uma estrutura competitiva que predispõe ao fracasso grandes 
números de pessoas educadas. (p. 141) 

 

 O autor propõe um questionamento extremamente relevante, uma vez que 

coloca em evidência a questão de se deixar sofrer, sugere uma ação contra o 

fracasso e faz com que as pessoas percebam que são vítimas do sistema capitalista, 

buscando reflexões e explicações para que os homens a partir de sua ação 

enfrentem realmente seus “fracassos”. Suas ideias são fundamentadas em autores 

como Foucault, Lippmann, Rousseau e Bauman, e afirma: “Quem provou 

profundamente o fracasso reconhecerá o impulso diante da destruição da esperança 

e do desejo, a preservação de nossa voz ativa é a única maneira de torna-lo 

suportável.” (SENNETT, 2001, p. 161)  

 É necessário, segundo o autor, ter um senso maior de comunidade e um 

senso mais pleno de caráter, observando que o que ele denomina como regime 

flexível do trabalho gera uma estrutura de caráter constantemente em recuperação e 

um número crescente de pessoas que, no capitalismo, estão condenadas ao 

fracasso. 
 

3.3.9 Sentimentos dos Readaptados 
 

 Nesta última categoria, o Quadro 9 apresenta um resumo dos sentimentos 

dos professores entrevistados em relação à sua atividade profissional no momento 

da pesquisa. 

 

• Quadro de Análise 9 

 
Quadro 9 – Como você se sente como readaptado? 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

É uma situação triste. Não é agradável pra ninguém, para nenhum 
readaptado, só mesmo a gente pra se manter ali,  tentar se salvar, 
cada um de alguma forma. A minha forma é essa, ter contato com os 
alunos fazendo  essas leituras;  estou sempre de olho neles, eles me 
conhecem, não perco o contato total como educadora, foi que me 
sobrou como educadora: formar leitores! 
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Professor 2 

E isso sozinha, fazendo aquele trabalho de formiguinha, afastada 
mesmo. Me dou bem com elas da secretaria, unida com elas, mas com 
os professores não. Ninguém me convida pra participar das “coisas” 
pedagógicas. E também por que eu vim transferida e sabia da 
necessidade da escola na secretaria, então fazer o quê? Às vezes me 
sinto mal compreendida pelos professores, eles não compreendem 
muito, as questões, os motivos da readaptação. Eu imagino que  eles 
pensam que está sendo fácil pra nós, não se importam com o 
afastamento, com as insatisfações.  É um afastamento tão grande... 

Professor 3 

Sinto que não estou totalmente curada da doença, eu sinto que é uma 
luta diária contra a doença. Hoje eu tenho diabetes, tenho que controlar 
a alimentação, a ansiedade. É uma luta que a gente tem que 
confrontar. 

Professor 4 

Como readaptada, se eu pudesse continuar para sempre como 
readaptada pelo resto da minha vida, eu aí me considerar uma pessoa 
feliz. Eu só posso ver dessa forma, tá? Mas por ter um emprego. Não 
com relação só por ter um emprego, mas o que é que eu sou? Eu sou 
uma professora, eu deveria estar na sala de aula, mas que hoje é um 
inferno. Então como readaptada, eu posso dizer pra você que eu estou 
bem. 

Professor 5 

Eu gostaria muito que as pessoas pensassem que não existe Super-
Homem, que as pessoas não estão acima de tudo. Então,  hoje o 
profissional docente que age com desdém, com desconsideração ao 
readaptado pensasse que amanhã ela poderá ser um de nós. Que ela 
pode também adoecer. E que pensasse mesmo numa questão de luta, 
que pensasse mesmo na questão da qualidade de trabalho, na 
segurança. Que pensasse na questão de profissionalismo mesmo. 
Qualquer um de nós pode um dia adoecer. Pensar na segurança do 
trabalho. Hoje, continua a mesma de vinte anos atrás. Além de que, o 
professor é um número, pode adoecer, vai se afastar e se contrata 
outros, colocam no lugar, mandam embora, colocam outro.  

Professor 6 
É tão gostoso quando você chega ou sai de casa e teve um dia que 
valeu a pena ensinar. Infelizmente isso é uma coisa que nunca mais 
aconteceu, nunca mais tive essa satisfação. 

Professor 7 

Eu tive que reagir. Muitas vezes fico entristecida, eu queria estar na 
sala de aula. Eu queria ter condições de estar na sala de aula, mas eu 
não posso. Até quando, às vezes, preciso ficar muito com eles, começo 
a ter acessos de ansiedade, todo aquele mal-estar  que eu tinha na 
sala de aula. Eu caio em depressão. Outra coisa, gostaria que 
ouvissem os readaptados. Ter uma ajuda para os readaptados. Ver 
quais são seus sentimentos, como é que estão. Fazendo o que você 
está fazendo agora. Ouvindo os readaptados. Estamos sofrendo muito 
e as pessoas acham que não somos nada. E o maior sofrimento do 
readaptado é exatamente isso. Claro que a gente sabe que tem muito 
readaptado que não está conseguindo reagir. Não encontra seu 
caminho na escola. O fato de sair da sala de aula e não estar 
encontrando seu caminho. 
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Professor 8 

Eu acho meio triste, porque como já te falei, há um readaptado por dia 
no Estado de São Paulo, esses são dados do Sindicato. São 365 
readaptados por ano. Isso quer dizer o quê? Que alguma coisa está 
errada. Uma multidão de readaptados. E as pessoas acabam te 
taxando de doente, de folgado, sei lá como te explicar. Isso é triste. Se 
as condições fossem melhores, se a gente tivesse como se cuidar 
melhor, talvez não haveria tanta readaptação (...) Na realidade eu não 
sou apático. Mesmo afastado eu fiz cursos. Mesmo de licença saúde 
eu fiz a minha Pós-Graduação pela UNESP. Não é porque estou 
readaptado que tenho que me afastar de tudo, eu não! Eu sempre vou 
às reuniões do sindicato,  eu vou às lutas, mas como readaptado não 
sei se vou participar de greve ou não, caso tiver greve, mas estou 
sempre por dentro dos movimentos. A gente tem que ir às lutas, saber 
o que está acontecendo porque eu ainda estou no magistério. Estou 
readaptado, mas tenho que me atualizar. 

 

  
Este último quadro de análise apresenta um resumo das condições e 

sentimentos atuais dos entrevistados. Traz a realidade do profissional vitimado pelas 

condições de trabalho na escola contemporânea, palco da imposição das políticas 

neoliberais. Evidencia a culpabilização individual, o isolamento, desvela que os 

professores não estão “saudáveis” inseridos nessa estrutura pensadamente 

arquitetada, cujo alicerce, camufla as contradições existentes no sistema capitalista 

e que sustentam as desigualdades sociais imprimindo, também em virtude das 

políticas educacionais, uma cultura segregadora, de exclusão e de estigmatização, 

principalmente dos que adoecem no sistema educacional. 

 Destaca-se o discurso do professor 8 que percebe: “São 365 readaptados por 

ano. Isso quer dizer o quê? Que alguma coisa está errada.” Na verdade, são três 

readaptados por dia, de acordo com os cálculos feitos nesta pesquisa a partir dos 

dados fornecidos pela APEOESP e pela Secretaria da Educação no estado de São 

Paulo, sem contar os afastamentos e licenças temporárias dos professores que 

permanecem na ativa. 

 Os quadros de análise ora trazidos para a reflexão apresentaram as respostas 

dos professores entrevistados e tinham como finalidade a realização de uma pré-

análise para organizar e identificar suas experiências e opiniões sobre a 

readaptação. Apresentaram ainda, as bases para a compreensão das condições de 

trabalho anteriores e posteriores a tais condições.  
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 Na busca da compreensão das principais causas do mal-estar docente, a 

pesquisa de campo comprovou em primeira instância, as repercussões psicológicas 

do mal-estar docente postuladas por Esteve (1999) e por Esteve, Franco e Vera 

(1995), de acordo com a escala dos doze níveis de mal-estar que afetam a saúde 

mental dos professores frente às mudanças sociais acarretando em 100% dos 

entrevistados a depressão. Em segunda instância, a respeito das condições de 

trabalho e sua relação com as questões sociais, observou-se também, que a 

complexidade da realidade socioeconômica e política afeta, indelevelmente, as 

instituições escolares e o trabalho docente.  

Corroborando com os estudos de Sennett (2001) é possível afirmar que as 

mudanças sociais que influenciam o mundo do trabalho, tanto na esfera pública 

quanto na privada, são os fenômenos sociais que provocam grande impacto na 

saúde psicológica dos trabalhadores. Tal fato ocorre devido aos ajustamentos que 

causam efeitos diretos na experiência emocional e refletem no caráter do 

trabalhador, e são impostos a todos os indivíduos pelo sistema capitalista. 

Após a análise preliminar realizada nos quadros de análise numerados de 1 a 

9, as mudanças no sistema escolar indicam fatores de ordem social, não individuais, 

que provocam o mal-estar docente e são advindos da universalização do acesso à 

educação, da degradação das condições de trabalho, das questões salariais, da 

desvalorização profissional e, por consequência, da perda de status social do 

docente. 

Ainda em relação à dinâmica social, as mudanças sociais trouxeram novas 

tecnologias, que vêm reorganizando o mundo do trabalho, e na perspectiva da 

valorização dessa tecnologia eventualmente secundarizam conhecimentos 

profissionais específicos do professor, o que pode ter contribuído para a 

desqualificação dos docentes.  

Esses fenômenos foram estudados por Sennett (2001) e demonstram que o 

trabalho flexível, fluído tornou os indivíduos fracos. Nesse contexto, o  trabalho 

tornou-se superficial, uma vez que os professores não entendem mais o que estão 

fazendo. O fenômeno crescente da mercantilização do ensino e a inclusão de novos 

controles e novas tecnologias educacionais impactam o trabalho docente e se 

originam do embate entre a burocracia e a tecnologia versus o conhecimento do 

professor. 
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Finalmente, é possível afirmar que as mudanças sociais afetam a identidade 

docente, a qual entra em crise, ramificando-se devido às consequências do trabalho 

no universo capitalista e neoliberal. Por isso, faz-se necessário o aprofundamento 

dessas questões em conjunto com os dados coletados nesta pesquisa. Para tanto, 

foi realizada a análise a posteriori, apresentada no próximo capítulo, a qual buscou 

delimitar o estudo dos indicadores sociais que emergiram da pré-análise e que 

resultam no mal-estar e no adoecimento docente. 
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CAPÍTULO 4 – OS IMPACTOS SOCIAIS NA READAPTAÇÃO: A ANÁLISE A 
POSTERIORI DOS DEPOIMENTOS DOS PROFESSORES 
 
 
 Este capítulo trata da análise das categorias a posteriori que surgiram da pré-

análise das entrevistas da pesquisa realizada. Objetivou-se organizar os dados 

coletados na pesquisa de campo de acordo com possíveis impactos sociais que, 

direta ou indiretamente, podem ter provocado o mal-estar docente e culminado nos 

processos de readaptação, assim como no desenvolvimento da identidade do 

professor readaptado. 

 A análise inicial indicou que as respostas dos professores apontam operações 

e processos sociais variados provenientes da estrutura do aparelho escolar e da 

dinâmica social, as quais produzem efeitos de mudanças no sistema escolar  e 

suscita novas formas de agir diante das transformações no mundo do trabalho 

impactando a função docente.  

 A questão da identidade profissional do professor readaptado nesse contexto 

perpassa pelo tipo de configuração do trabalho do mesmo, tanto do ponto de vista 

da organização dada pela estrutura do sistema educacional como do movimento 

relativo às adaptações laborais que a situação de readaptado exige, mas que tem 

suas raízes, obviamente, nas circunstâncias da conjuntura dos processos que 

estabelecem a natureza e os objetivos das instituições escolares no sistema 

capitalista. Portanto, a identidade docente pode ser considerada como um resultado 

ou uma consequência do papel que o mesmo desempenha no sistema educacional, 

assunto que será tratado mais adiante. 

 Dessa forma, o estudo a posteriori foi organizado em quatro categorias de 

análise: uma referente ao impacto da estrutura do aparelho escolar; a segunda, 

sobre as mudanças na dinâmica de organização da instituição escolar; a terceira, na 

constituição da identidade do readaptado; e a última, referente à estigmatização 

docente. 
 
4.1 A ESTRUTURA DO APARELHO ESCOLAR E O ADOECIMENTO 

  

 Para averiguar se as readaptações podem ser causadas pela interiorização 

dos conflitos próprios das instituições escolares, que refletem as contradições das 
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sociedades capitalistas, vale recorrer, em princípio, à teoria althusseriana, pois para 

o autor a ideologia contribui para a reprodução das relações de produção e a escola 

é vista como um Aparelho Ideológico de Estado, funcionando, principalmente, por 

meio da ideologia e secundariamente através da repressão, sendo tênue, branda, 

dissimulada ou simbólica, com os objetivos peculiares de seletividade, sanções, 

exclusões sociais, tanto para seus funcionários como para seus alunos. 

(ALTHUSSER, 1985, p. 70) 

 Foi apontado anteriormente, que os professores inseridos no contexto escolar 

que não apresentam conflitos ideológicos trabalham normalmente, são agentes 

harmonizados com essa estrutura, agem em conjunção com as leis e decretos das 

políticas do Aparelho Ideológico Escolar e não são sensíveis quanto ao desempenho 

da reprodução da ideologia da classe dominante. Não se incomodam em assumir 

esse papel de agente de reprodução da seletividade ou exclusão etc. Fazem parte 

dessa prática social, identificando-se naturalmente com a ideologia dominante e 

assim permanecem em suas atividades sem apresentarem mal-estar existencial. 

São os “bons súditos”, “os que funcionam por si sós”, nas palavras de Althusser 

(1985), inserindo-se nas práticas, nos rituais dos Aparelhos Ideológicos do Estado 

sem precisarem de intervenção do Aparelho Repressivo do Estado. 

 Já os que são submetidos aos mesmos conflitos, mas que não conseguem 

harmonizar-se ou acomodar-se com as relações interpessoais oriundas dos conflitos 

de classe gerados pelo sistema de reprodução e exploração capitalista, denotam 

sensibilidade e resistência contra essa estrutura educacional dissimuladamente 

repressiva e exploradora que a ideologia dominante mantém, e podem adoecer, 

afastando-se ou sendo afastados por esse sistema de suas funções. 

 Althusser (1985) argumenta que cada grupo dentro dos Aparelhos Ideológicos 

de Estado dispõe da ideologia que lhe convém e preenchem na sociedade de classe 

determinados papéis: o papel de explorado, o papel de agente explorador ou 

repressor etc., o que determina a formação e o funcionamento do regime capitalista. 

Os que percebem essa estrutura e o papel que lhes é imposto são minoria. 

 No quadro de análise 6, do capítulo 3 desta pesquisa, apenas uma professora 

demonstrou consciência crítica de conteúdo ideológico em relação à estrutura do 

aparelho escolar. A professora 2 referiu-se aos conflitos causados pelo capitalismo. 
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• Em relação à consciência da função do aparelho escolar, o Quadro 10 apresenta:  

 
Quadro 10 – Função do aparelho escolar 

Professor 
Readaptado Depoimento 

Professor 2 

A escola representa a sociedade. Eu acho que sim. Por que tudo está 
ligado, né? A escola representa... como vou falar... reflete a sociedade. 
Então por inteiro, somos personagens de uma sociedade, o professor, 
o aluno, o gestor, a mãe solteira, todo mundo. Somos seres sociais. 
Então acaba refletindo, é uma reprodução, acaba reproduzindo. Cada 
um tem uma função, cada um tem uma função política, cada um tem 
uma formação. Então acaba influenciando. Às vezes diretamente ou 
indiretamente, mas vai influenciando. Aquela coisa de continuísmo, 
aquela coisa que não muda, de reprodução, de continuidade. Aquela 
coisa que não muda, aquela coisa que vem  lá de cima, vem sempre 
lá da Secretaria da Educação. As imposições, as coisas são muito 
impostas, sabe... Vem da diretoria, do governo, e o professor acaba 
sempre sozinho, não tem parceria, sempre acaba reproduzindo aquilo 
que é passado pra ele. Ele é reconhecido como um número, um 
funcionário, não é visto como um professor, às vezes. É mais um 
número, apenas. É um continuísmo que vem de cima pra baixo. O 
capitalismo está dentro da escola e não vai mais sair. 

 
 

 Esse excerto denota e corrobora o argumento de Althusser (1985) de que são 

raros os professores desse tipo, ou seja, são raros os professores que percebem a 

influência direta do capitalismo nas suas funções docentes. No entanto, não se pode 

afirmar que os outros professores não tenham consciência do sistema capitalista, 

mas a resposta da professora 2 indica que há impactos dessa ordem que podem ser 

considerados na origem do mal-estar docente. 

 Supondo-se que os professores que percebem tal influência na origem do seu 

mal-estar são mais sensíveis aos objetivos progressistas ou democráticos, 

reconhecem esses efeitos da exploração e da divisão de trabalho manual e 

intelectual, bem como a reprodução da ideologia da classe dominante. Esses 

professores percebem-se como participantes de um sistema, os quais Althusser 

classifica como agentes da exploração, em um emprego onde sabem comandar e 

manter as relações humanas de acordo com a ideologia que convém a cada 

Aparelho Ideológico de Estado.  

No caso das instituições escolares, os mecanismos que produzem resultados 

favoráveis para a manutenção da hegemonia da classe dominante são 
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extremamente camuflados e dissimulados pela crença em uma escola desprovida de 

ideologias, o que acaba se convertendo no “fetiche” da escola como instituição 

neutra. 

As crises que abalam o sistema escolar, segundo Althusser (1985) têm sua 

profundidade e um sentido político quando  se observa que o Aparelho Ideológico do 

Estado escolar desempenha um papel determinante na reprodução das relações de 

produção de um modo de produção ameaçado em sua existência pela luta mundial 

de classes.  

Até este momento da pesquisa foi feita a descrição da função da escola, 

compreendida por essa teoria crítica, mas ainda, essa análise indica que as 

instituições escolares possibilitam espaço às forças progressistas, devido à natureza 

de seu trabalho com agentes intelectuais, os docentes. Contudo, ao mesmo tempo 

em que há espaço para o afloramento de forças progressistas na escola, também 

existem forças repressoras da hegemonia da classe dominante que se manifestam 

em seu interior pressionando e impactando o cotidiano dos docentes. O autor ainda 

afirma, como já mencionado, que os professores que tentam se voltar contra esse 

tipo de ideologia dominante, são uma espécie de heróis, pois  se encontram em 

condições assustadoras, esmagadoras e que possuem poucas armas contra tais 

práticas ideológicas que os aprisionam. (ALTHUSSER, 1985) 

Recorrendo a Saviani (2008), é evidente o comprometimento da educação 

com os interesses dominantes, mas este autor afirma que a percepção desse 

comprometimento pelos docentes, contribui para disseminar entre os mesmos, pelo 

menos aos mais progressistas, um clima de pessimismo e desânimo. 

Ao relacionar as análises até aqui realizadas, é possível afirmar que os 

impactos oriundos das características da instituição escolar podem impulsionar ou 

motivar o pessimismo e o desânimo, e que por isso, diminuem a implicação com o 

trabalho levando ao absentismo, mal-estar e adoecimento docente, e principalmente, 

à depressão. 

Desse modo, pode-se inferir que alguns casos de readaptação e até de 

abandono da profissão docente, podem advir de questões inerentes ao conflito entre 

os ideais dos professores e os mecanismos de controle e inculcação ideológica que 

caracterizam a instituição escolar. Encontra-se aqui, nesse sentido, espaço para 

novas pesquisas sobre esse fenômeno social decorrente dos impactos da estrutura 

do aparelho escolar. 
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4.2 O MAL-ESTAR E O ADOECIMENTO COMO FENÔMENOS DA ORDEM DAS 
MUDANÇAS NO SISTEMA ESCOLAR 
 
 No prosseguimento pela busca dos motivos sociais que provocam o 

adoecimento docente, algumas observações se impõem quanto às contínuas 

mudanças na constituição e reorganização do trabalho docente nos ambientes 

escolares. 

 Vale lembrar, que no item 2.1 desta pesquisa foram descritas as mudanças 

significativas nas relações sociais e econômicas inerentes ao desenvolvimento 

industrial, tecnológico e comercial da globalização mundial, assim como os impactos 

dessas exigências no cotidiano dos trabalhadores. 

 Delimitando as mudanças sociais no âmbito do sistema educacional e a 

implementação das políticas públicas que visam à universalização do ensino e a 

integração do Brasil com as políticas internacionais e exigências do Banco Mundial, 

observa-se o adoecimento docente decorrente da degradação das condições de 

trabalho devido à rápida expansão das instituições escolares.  

 A expansão da rede escolar, conhecida também como massificação do 

ensino, desencadeou na reorganização do sistema sucessivas justaposições de 

diversas políticas educacionais, as quais influenciaram nas dificuldades enfrentadas 

pelos docentes no cotidiano escolar. Destaca-se entre muitas dificuldades o 

sentimento de perda de status social e profissional docente. Reiterando tais 

aspectos encontram-se os depoimentos dos professores 3 e 6 no Quadro de análise 

6 ao se referirem à massificação da rede e ao impacto da implantação do Regime de 

Ciclos com Progressão Continuada. 

 

• Sobre a entrada das camadas populares na escola e as mudanças nas políticas 
educacionais, é possível observar no Quadro 11: 
 
Quadro 11 – Universalização do acesso 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 3 

Totalmente. Principalmente porque eu atuava como professora em 
escola de periferia, onde as questões sociais são muito fortes, baixa 
renda. Desestruturação familiar, falta de limite dos alunos, eles não tem 
limites nenhum, principalmente dentro da escola, e procuram esse limite 
dentro da escola. Eu acredito que é assim (...) a agressividade que 
vieram pra cima de mim,  no momento que fui traumatizada, foi um grito 
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de socorro que eles pediram para a direção. Eles tinham sim, uma certa 
inteligência em relação a escola que eles queriam aprender. E o que 
eles queriam na verdade é ter um papel na sociedade, queriam ter um 
estudo, conseguir um bom emprego, uma escola melhor, uma vida 
melhor, que tudo mudasse  daquela vida que eles levavam. A maioria 
deles não tinha pai, a mãe era pai. As questões sociais estão ligadas à 
educação de quem está com eles.  Politicamente... Eu acredito que a 
política em relação à educação é muito falha, está muito falha. Onde A 
imagem do professor é denegrida, principalmente quando dizem que o 
professor não tem capacidade de ensinar. Quando eles começaram com 
a Progressão Continuada, foi como se fosse o assassinato da nossa 
profissão. 

Professor 6 

Sim. Claro. Esse sistema de Progressão Continuada, isso aí, acabou 
com a escola, tá? Se voltasse ao esquema antigo, de promoção por 
capacidade, eu acho que melhoraria, antes mesmo que piorasse ainda 
mais esse caos que está a educação hoje. Eu acho que se não 
houvesse essa Progressão Continuada, eu acho que as coisas para 
educação seriam muito melhores. Não estariam do jeito que se 
apresentam hoje. Um caos. 

 
  

A sociedade capitalista é marcada pela estratificação social que dispõe em 

diversos níveis os membros de sua população e os professores são provenientes da 

classe média. Anteriormente à expansão da rede, os docentes lecionavam para 

alunos também da classe média, que chegavam à escola com traços culturais 

específicos e a sociabilidade escolar era facilitada pelos fatores externos (classe e 

ideologia) desenvolvidos pela assimilação de valores sociais que não apresentavam 

conflitos na relação professor-aluno. 

 Em um estudo de caso Rebolo (2012) observa que a diferença de nível 

socioeconômico em relação aos alunos e aos colegas de uma escola da periferia 

aparece como empecilho para a satisfação no trabalho de uma docente e que, além 

disso, o trabalho realizado apresenta-se de modo incoerente com a concepção de 

trabalho para a mesma.  

 O ensino idealizado pelo professor e o choque entre o real vão se 

avolumando com a sucessão de problemas, tanto na esfera pessoal como 

profissional. Rebolo (2012) afirma que as expectativas da sociedade e da instituição 

escolar em relação ao trabalho docente colaboram para intensificar o conflito de 

desvalorização docente afetando realmente seu status profissional. 

Nesse sentido, é possível afirmar que a universalização do ensino, trouxe o 

choque cultural entre as classes sociais, que se refletem no aumento da indisciplina 
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dos alunos e promovem a desvalorização da profissão e a perda desse status. Estes 

aspectos estão presentes nos discursos dos seguintes professores desta pesquisa. 

 

• Sobre a desvalorização profissional e a perda de status, e a universalização do 

ensino os Quadros 12 e 13 apresentam os seguintes aspectos: 

 
Quadro 12 – Desvalorização e status 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 Ensinar literatura para quem queria que os autores estivessem 
nascidos mortos! Então, me sentia muito mal. 

Professor 3 
As minhas condições eram impraticáveis. Os alunos do ensino médio 
são prepotentes, agressivos, te enfrentam, te humilham, eles 
conseguem desestabilizar qualquer profissional. 

Professor 4 

Não havia material pedagógico adequado, o que tinha era o giz. Pedi 
um livro e o aluno me falou: “Olha meu pai falou que a senhora é muito 
folgada é muito caro o livro.” Só que por outro lado esse aluno tinha 
tênis de marca, boné de marca e celular de última geração.  E não 
compraram. Custava dez reais o livro. 

Professor 6 A indisciplina dos alunos aumenta a cada dia. 

Professor 7 Além de ser professor, tem quer ser psicólogo, mãe, inspetor (...) 
estava sobrecarregada, o sistema está matando o professor. 

Professor 8 Eu não estava conseguindo controlar a classe na sala de aula. 
 

 

 A universalização do ensino, as novas tecnologias, a desvalorização 

profissional e a perda de status se interligam, formando uma rede de conexão de 

mal-estar na vida profissional de todos os trabalhadores, e isso não acontece 

somente no serviço público, mas também no privado, como já mencionado.  

Vale estabelecer um paralelo com a teoria de Sennett (2001) e sua  pesquisa 

sobre a padaria de Boston (USA), na qual o autor afirma que a inovação tecnológica 

e computadorizada desvalorizou e desqualificou os padeiros, pois as máquinas de 

fazer pão produzem muito mais que antigamente; mesmo que haja desperdício de 

toneladas de pães queimados que vão para o lixo, quando ocorre algo errado na 

produção, isso  não afeta a questão do lucro. O objetivo é produzir mais com menos 

custos. Não importa o conhecimento do velho padeiro, importa o comportamento 

flexível para fazer de tudo diante do trabalho high-tech e ser possível a qualquer 

momento trocar de funcionário caso seja necessário. Mas esse processo não ocorre 
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apenas nessa padaria, sendo estudado também por Sennett com outras pessoas de 

empresas como a IBM, por exemplo. 

A universalização do ensino se materializa, pelo menos em parte, pela 

uniformização da educação, por metodologias de ensino adotadas como modelos 

redentores da educação ou por toneladas de livros e apostilas despejados em todas 

as escolas, mesmo que não sejam compatíveis com a realidade sociocultural dos 

alunos. Ainda que esses livros fiquem empilhados aos montes nas escolas ou as 

metodologias sejam constantemente criticadas pelos responsáveis pela sua 

execução, os professores. Efetivamente, não há preocupação com a qualidade de 

ensino, nem com a participação dos professores nesses planejamentos, apenas 

mandam o material, causando mal-estar e o sentimento de inutilidade do professor 

que muitas vezes se vê desqualificado, subestimado, apresentando sentimentos de 

inadequação profissional e de perda de status, porque afinal de contas, basta 

apenas seguir as apostilas padronizadas. 

 
Quadro 13 – Universalização do ensino 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

Todo mundo tem que seguir uma tal apostila. Fica tocando o bimestre 
inteiro a mesma valsa, quando você poderia render muito mais com as 
crianças, aquela apostila fininha, pequenininha que você tem que 
cumprir. Eu acho que estão subestimando a inteligência. 

Professor 3 

A escola está cheia de livros de espanhol de 5ª a 8ª série e do 1º ao 3º 
do ensino médio, para todos os alunos que chega ser em torno de 
1500 alunos, sendo que nem tem disciplina de espanhol. É um 
desperdício 

Professor 7 

Essa quantidade de livros, essas apostilas, essa quantidade absurda, 
todo esse material está aí desperdiçado, a questão pedagógica, o 
planejamento não bate com o conteúdo dos livros, as apostilas não 
bate com o conteúdo dos livros. Os professores estão perdidos na 
sala de aula, porque realmente os conteúdos programáticos não 
batem. Ou você trabalha com o livro, ou você trabalha com a apostila. 
(...) parece “lavagem de dinheiro”, não tem outra explicação para isso. 

 
Retomando a pesquisa realizada por Sennett (2001), o autor explica que 

quando as máquinas quebravam, os padeiros nada podiam fazer diante da 

tecnologia que os deixava perplexos. A empresa, obviamente, não culpava as 

máquinas que foram projetadas e construídas para trabalhar de certa forma 

tolerando o desperdício e o colapso como, simplesmente, parte do negócio, e os 
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trabalhadores se viam impedidos de realizar seu trabalho em um regime flexível, no 

qual as virtudes dos trabalhadores são limitadas, tudo é superficial, inclusive, suas 

identidades profissionais. No mundo capitalista, o que importa hoje é ser flexível, 

fluido, adaptável. O trabalho a ser realizado apresenta contradições, pois a 

flexibilidade cria distinções entre superfície e profundidade no mundo do trabalho, e 

aqueles que são menos poderosos são obrigados a permanecer na superfície. 

Sendo assim, as mudanças sociais e os movimentos inerentes às políticas 

educacionais que se estabelecem influenciando o cotidiano docente, de fato, 

desqualificam o professor, provocando uma diminuição do controle desse 

profissional sobre o processo educativo que conduz. Os métodos de reorganização 

do trabalho docente frente a essa nova realidade de universalização do acesso ao 

ensino e os tipos de controle administrativo e burocrático das instituições escolares 

estão sobrecarregando os docentes de uma forma imensurável, o que, sem dúvida, 

impacta sua saúde laboral. 

O professor conservador, diante da nova realidade educacional que percebe a 

perda de status, de prestígio profissional, sente profundamente o mal-estar. Esses 

são a maioria dos docentes adoecidos e afastados de suas funções pelos 

fenômenos da ordem das mudanças, pois apontam diversas fontes que culminam no 

mal-estar, mas não reconhecem que o seu trabalho deixou de ser “tradicional”, 

“especialista”. O professor, nesse sentido, deixou de ser um profissional intelectual, 

pois houve um rebaixamento da categoria devido à massificação do ensino.  

Esse professor não quer correr riscos, pois correr riscos é um teste de caráter, 

mesmo sabendo que se está condenado a fracassar. No capitalismo atual exige-se 

exatamente isso, reforça Sennett (2001), e isso, é um preço muito alto para aqueles 

que insistem na ética, na moral (individual em relação ao coletivo flexível), no 

trabalho, mas os que se adaptam à flexibilidade e às novas exigências do 

capitalismo acabam por ter seus traços de caráter corroídos.  

 

4.3 A IDENTIDADE DO PROFESSOR READAPTADO 

 
  No livro “A crise do professorado: uma análise crítica.” de Fernando Gil Villa 

(1998), sobre a identidade do professor readaptado, há considerações importantes 

para a compreensão da situação em que se encontram os docentes desta pesquisa, 

uma vez que 100% deles encontram-se desenvolvendo atividades profissionais, 
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distintas da docência, nas secretarias e bibliotecas das instituições de ensino. Enfim, 

todos estão exercendo atividades burocráticas, exceto uma professora que 

desenvolve um trabalho de natureza pedagógica de leitura com os alunos uma vez 

por semana, mas na maioria do seu tempo trabalha na organização da biblioteca. 

 Com a universalização do ensino e a expansão da rede aumentando 

consideravelmente o número de escolas, o sistema educacional, obviamente, 

necessitou de subsídios para organizar e controlar seus serviços administrativos e 

pedagógicos por meio da burocratização. 

 Villa (1998) apresenta um estudo da prática educacional baseada em 

controles dos processos de ensino, denominado de “modelo burocrático”, que por 

meios de currículos, materiais pedagógicos, etc. asseguram não somente os níveis 

de conhecimento em hierarquias, mas reforçam o papel dos especialistas, centraliza 

a tomada de decisões e termina com a limitação da autonomia do professor.  

 O autor questiona que não se trata apenas de um sistema burocratizado que 

limita a autonomia do trabalho pedagógico, mas transforma o professor em um 

funcionário administrativo, devido à natureza de atividades de controle que passam a 

ser exigidas pela legislação vigente, normas ou procedimentos dos órgãos que 

regulam o funcionamento do processo educacional. 

 Existem diversas posturas dos profissionais de educação diante dessas 

medidas burocráticas. Uns questionam criticamente se, de fato, o professor deve 

fazer parte desse modelo burocratizado perdendo sua autonomia enquanto 

profissional intelectual; já outros defendem que o processo burocrático é necessário 

como uma condição de melhorar a fiscalização e o controle das atividades 

educacionais, e também, dissimuladamente, reforçam seu status hierárquico nas 

decisões das atividades dos alunos e decisões avaliativas etc. 

 O questionamento sobre a qualidade de ensino aparece no contexto de uma 

polêmica advinda dos polos antagônicos pró e contra do modelo e controle 

burocrático, mas em todo o caso Villa (1998) adverte: 

 
[...] a discussão sobre os efeitos da burocratização confunde-se 
com a participação, pois a aparição de especialistas em 
diferentes aspectos educacionais e a própria especialização e 
profissionalização docentes poderiam acarretar o risco de 
diminuir a participação de outros atores, como os pais e alunos. 
(p. 48) 
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Na questão dos professores readaptados um dado relevante surge das 

discussões que norteiam a realidade burocratizada do sistema educacional. 

Observa-se que em meio à resistência e às reações de mal-estar devido às 

condições de trabalho e mudanças sociais que culminaram em adoecimento e 

afastamento desses docentes, emergiram sentimentos ambivalentes sobre a posição 

que ocupam ou sobre as atividades que exercem atualmente na readaptação.  

Não que não estejam apresentando crise da categoria professoral como 

aponta Villa (1998), mas, por um lado, observam-se docentes que aceitaram 

tranquilamente o papel de burocratas e sentem-se aliviados e satisfeitos com o 

trabalho que exercem atualmente; por outro, há os que estão completamente 

insatisfeitos por não participarem dos processos educacionais como profissionais 

intelectuais. 

 

• Em relação ao exercício do trabalho pedagógico x burocrático, o Quadro 14 

demonstra:  

 
Quadro 14 – Pedagógico x burocrático 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 Me sinto muito mal. O que eu fiz para me salvar: faço leitura de livros 
extraclasse uma vez por semana com eles (os alunos). 

Professor 2 Infelizmente, a gente não colabora com a parte pedagógica, sinto falta 
disso, a nossa parte está investida na burocracia. 

Professor 3 Faço trabalho burocrático, estou sendo útil. Descobri que tenho outras 
habilidades. 

Professor 4 
Trabalho na secretaria e agora me ofereci para arrumar as pastas de 
prontuário. Eu preciso trabalhar! Eu não tenho condição de procurar 
outra coisa e não sinto que estou me prostituindo. 

Professor 5 Não é desmerecimento nenhum. Ajudo em tudo! ( referindo-se a 
diversos tipos de atividade que já fez). Fico “borboleteando”. 

Professor 6 
O pior impacto é ficar fora da sala de aula. Eu optei por essa profissão, 
fiz essa escolha, não existe coisa mais importante do que estar dentro 
da sala de aula. 

Professor 7 

Não poder deixar os alunos assumirem suas responsabilidades, de 
você ter que passar o aluno que não fez nada pra frente, de não poder 
reter o aluno; no começo olhei essa biblioteca e chorei, mas hoje 
desenvolvi um amor tão grande. Amo a biblioteca. 

Professor 8 Na secretaria não estou faltando, regularizei minha vida, não tenho que 
enfrentar alunos, está dando pra levar tranquilo. 

 



 113 

Sem a pretensão de esgotar o assunto sobre a identidade em crise dos 

professores readaptados e compreendendo o limite da análise dos conteúdos, 

principalmente das categorias criadas a posteriori, que exigem muita experiência e 

muito cuidado dos pesquisadores, pois se corre o risco de fragmentar o discurso o 

que prejudica a análise das convergências como indica Franco (2012, p. 66), são 

apontados alguns elementos que se destacam nesta análise e que indicam o conflito 

que estes professores enfrentam após sua readaptação.  

Não se pode, no entanto, perder a oportunidade de contribuir com novos 

dados que indicam a necessidade de pesquisas no tocante aos efeitos da burocracia 

na identidade do professor, assim como alertar para um dado extremamente 

importante que Esteve (1999) evidencia em suas pesquisas. Trata-se do mal-estar 

em relação ao sistema  de formação de professores, no qual existem lacunas 

inquestionáveis, pois uma vez que os professores não são preparados para 

enfrentar as dificuldades reais do magistério e a idealização da profissão realmente 

culmina na crise professoral devido ao desenvolvimento do exercício profissional 

dentro das atuais condições de trabalho.  

Ante o exposto, é possível afirmar que há dois tipos de professores 

readaptados com identidades distintas: os que se sentem cassados no seu direito de 

exercer sua profissão como intelectuais, ressentindo-se e por isso insatisfeitos, e os 

que já apresentavam disposição para serem burocratas do sistema de ensino e que 

se sentem bem ao executar papéis burocráticos, os predominantemente atribuídos 

aos professores readaptados, não demonstrando ressentimentos ou frustração em 

suas novas funções. 

 

4.4  A ESTIGMATIZAÇÃO DOS PROFESSORES READAPTADOS 

 

Estigma é sinônimo de uma marca, um sinal, uma cicatriz. Marcar com 

estigma é censurar, condenar, discriminar. Como esta investigação delimitou a 

pesquisa com professores afastados apenas por motivos psicológicos, destaca-se 

neste subtítulo o quadro de análise 5 do capítulo três com a decomposição dos 

conteúdos objetivando alertar para a realidade de que mesmo a humanidade se 

desenvolvendo em diversas áreas de atividade científica e tecnológica, os 

preconceitos referentes às pessoas com problemas psicológicos e/ou psiquiátricos 

estão presentes em todos os setores sociais. 
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Goffmann (1975) analisa em sua obra que para o enfrentamento do estigma, 

os estigmatizados por diversas deficiências formam grupos, organizações ou 

comunidades e incitam na sociedade mudanças de comportamento em relação a 

eles, promovendo, de uma forma ou de outra, um aumento de informações a 

respeito da doença ou deficiência que os acometeram. Isso constitui o que ele 

denomina de um reconhecimento social. Existem diferentes reações sociais frente 

aos que apresentam algum estigma e estes desenvolvem mecanismos de defesa 

diante dessas reações. Cabe salientar, no entanto, que dependendo do caso, os 

doentes mentais / doentes psiquiátricos (severos) não têm como desenvolver esses 

mecanismos, devido à natureza da sua doença. 

Já no caso dos distúrbios psicológicos, em um primeiro momento, a 

sociedade  tende a confundi-los com problemas de ordem psiquiátrica, mesmo 

porque o assunto é delicado, complexo e limítrofe no que diz respeito a diagnósticos 

precisos. Por sua vez, a depressão, que é a realidade dos docentes entrevistados 

nesta pesquisa, não tem a ver com as doenças psiquiátricas mais graves, tampouco 

com as doenças psicóticas que acometem medo em muitas as pessoas ditas 

“normais”.  

 

• Em relação aos tipos de discriminação e estigma que marcam o cotidiano desses 

docentes, o Quadro 15 apresenta os seguintes depoimentos para análise: 

 
Quadro 15 – Estigma 
 

Professor 
Readaptado Depoimentos 

Professor 1 

O readaptado não é bem visto, não é bem vindo. (...) Vêm os 
readaptados como uma pessoa desacreditada, desequilibrada, ou uma 
pessoa que de repente pode ter um surto, um infarto, alguma coisa lá 
na sala e vai dar trabalho para a escola. 

Professor 2 
Eles têm repugnância. “Nossa psiquiatria!” “Será que isso vai 
acontecer comigo também?” “Credo! Deus me livre de problema 
psiquiátrico.” 

Professor 3 “Ai ... coitada! Que é que eu vou fazer com essa pessoa que tem um 
problema psiquiátrico?” 

Professor 4 Eles sempre vão achar que você é louca! 
Professor 5 A gente acaba sendo subutilizado. Inutilizado. 
Professor 6 Tratam com normalidade (não sente estigmatização) 
Professor 7 É muito desprezo. Acha que você pode trabalhar em qualquer canto. 
Professor 8 Tipo “vagabundo”. Claro que eles não vão falar isso, que você é um 
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vagabundo, mas eles pensam que por qualquer coisa você é uma 
pessoa que pode dar um “chilique”. 

 

Durante a procura por professores readaptados para a realização desta 

pesquisa, alguns professores com problemas psicológicos negaram-se a participar, 

por motivos não explicitados. Pode-se inferir que talvez estejam vinculados ao receio 

de exposição em virtude do estigma que carregam. Entretanto, os que aceitaram, 

expressaram a necessidade de serem ouvidos; alguns deles, inclusive, gostariam de 

ter suas identidades reveladas como forma de autenticar, legitimar suas experiências 

diante de uma realidade tão dolorosa que é a questão do mal-estar e do 

adoecimento docente.  

Sennett (2001) indica a ideia de responsabilidade e a autoconstância de 

caráter e que só se pode seguir pela vida quando se é digno de confiança e quando 

se sente que se é necessário para a sociedade: 

 
“Quem precisa de mim?” É uma questão de caráter que sofre um 
desafio radical no capitalismo moderno. O sistema irradia indiferença. 
Faz isso em termos dos resultados do esforço humano, como nos 
mercados em que o vencedor leva tudo, onde há pouca relação entre 
risco e recompensa. E também na reengenharia das instituições, em 
que as pessoas são tratadas como descartáveis. Essas práticas, óbvia 
e brutalmente, reduzem o senso de que contamos como pessoas e de 
que somos necessários aos outros. (p. 174) 
 

O autor afirma que nessas condições o caráter se corrói; a pergunta “Quem 

precisa de mim?” não tem resposta imediata no mundo capitalista, onde tudo é 

descartável, e que um regime que não oferece aos seres humanos motivos para 

ligarem uns para os outros não pode preservar sua legitimidade por muito tempo. 

Evidentemente, há indícios que levam à reflexão de que os docentes 

readaptados são marcados em sua identidade por forte discriminação carregando o 

estigma de profissionais docentes fracassados, não pelo sistema, mas por sua 

própria incapacidade de adaptação às mudanças sociais e aos impactos das 

cobranças do sistema educacional nos moldes do capitalismo. 

São pessoas duplamente afetadas, pelos reflexos das exigências sociais e 

profissionais que se fazem presentes no cotidiano escolar por um lado; e pelo 

acometimento das doenças psicológicas que a depressão provoca, por outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Na procura pela compreensão e explicação se existem ou não afastamentos e 

readaptações docentes por motivos de natureza social, esta pesquisa encontrou 

fortes indícios de que esse fenômeno seja provocado em primeira instância pelas 

condições de trabalho enfrentadas pelos professores, em consequência das 

mudanças sociais e das sucessivas reestruturações do trabalho no sistema  

capitalista.  

Mediante o referencial teórico adotado e os dados obtidos na pesquisa de 

campo empreendeu-se uma reflexão e análise de cunho qualitativo, buscando 

sistematizar e encontrar sinais que permitissem afirmar que, pelo menos em parte, o 

mal-estar e o adoecimento docente têm suas raízes no sistema educacional 

marcado por profundas transformações sociais e na organização do trabalho 

docente. 

 Esses fatores sobrecarregam, de forma destrutiva, muitos dos profissionais da 

educação, porém seria leviano afirmar que esses motivos sociais afetam 

pessoalmente os docentes de maneira idêntica, ou padronizada, reduzindo os 

sentimentos e as relações humanas e seus efeitos a classificações que buscam 

minimizar os efeitos perversos da sociedade capitalista. 

 Assim, conclui-se que existem professores que possuem uma percepção mais 

apurada dos impactos das condições e da sobrecarga de trabalho o que pode 

contribuir para seu adoecimento. 

 Tal processo é marcado por vários motivos que se fundem e têm sua origem 

em aspectos sociais, econômicos e pessoais, sem contar as questões ideológicas 

que podem contribuir nesse adoecimento psíquico sem que o docente tenha 

consciência disso. 

 A pesquisa aponta caminhos com muitas vertentes para novas interpretações 

do mal-estar e adoecimento, abrindo portas para um questionamento mais 

aprofundado de que até que ponto, os professores com depressão, são realmente 

os doentes, em relação a um sistema educacional contraditório em sua estrutura 

funcional e compreendida aqui como um Aparelho Ideológico de Estado. 

 Diante disso, questionou-se também: será que os docentes, mesmo os não 

adoecidos, estão realmente livres do mal-estar e do adoecimento? Sabendo-se que 
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os fenômenos sociais provocam e atingem a muitos indelevelmente, mas que ao 

mesmo tempo afeta diferentemente as pessoas, como mensurar a qualidade de vida 

dos docentes que apenas apresentam absentismo ou se encontraram na fase de 

falta de implicação pessoal com o trabalho? 

 A normalidade social e, em particular, a normalidade do sistema educacional 

tem seus contornos difusos, possui limites difíceis de definir. O que se questiona é 

como a readaptação e o adoecimento laboral podem realmente rotular-se como 

problemas individuais dos docentes adoecidos ao invés de serem vistos como 

resultados da própria natureza do funcionamento das instituições educacionais. 

 Não são as normas aceitas socialmente que devem esclarecer as patologias, 

ao contrário, a patologia é que deve esclarecer as normas, como muito bem 

evidencia Canguilhem (2002).  

De modo complementar, os resultados desta pesquisa apontam as marcas 

deixadas pelo processo de readaptação e pelo exercício de novas funções na 

identidade dos professores readaptados, conscientemente ou não, parte deles se 

sente bem nas novas funções como burocratas enquanto que outros se ressentem 

de seu afastamento das atividades como intelectuais. No entanto, em ambos os 

grupos, temos a evidência da insatisfação latente e a expressão de indicadores de 

que a problemática do mal-estar e adoecimento possui componentes sociais que se 

identificam com fenômenos da ordem das mudanças, principalmente pela 

desvalorização da profissão, pela perda de status e conflitos inerentes à ideologia da 

classe média reproduzida pelo docente. 

Todos os entrevistados tiveram em sua trajetória profissional a passagem 

pelos diversos estágios que caracterizam os tipos de mal-estar docente que 

acumulados provocam a depressão, confirmando os estudos de Esteve (1999), e 

consequentemente, a readaptação. Portanto, é possível afirmar que o fenômeno 

readaptação tem ramificações na ordem das mudanças sociais e econômicas 

aceleradas, principalmente expressas no mundo do trabalho e contribuem 

significativamente para o afastamento dos docentes de suas atividades profissionais. 

Quanto aos estudos baseados nas pesquisas  de Sennett (2001) com 

profissionais das empresas privadas, ao se traçar um paralelo com a instituição 

pública, não se percebeu indícios de diferenças significativas em relação à 

mercantilização dos processos e atividades profissionais, embora com 

características peculiares relativas à natureza de tais empresas, que não são objeto 
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de estudo deste trabalho. A flexibilização e a sobrecarga de trabalho afetam os 

profissionais em ambas as instituições, com a diferença que nas empresas privadas, 

o mal-estar ou a inadequação às mudanças promove a demissão, enquanto que no 

serviço público, ocorre a readaptação ou a exoneração. 

Cabe ressaltar que além de considerarmos a questão da “reengenharia” do 

trabalho, que reforça a ideia de que frente às mudanças e às exigências do 

capitalismo as pessoas devem ser flexíveis e estarem preparadas para as suas 

sucessivas reorganizações, elas também devem estar prontas para serem 

“trocadas”, “substituídas” a qualquer momento para assumirem os riscos que o 

mercado de trabalho impõe de maneira perversa.  

Esta situação provoca prejuízos pessoais que atingem o caráter pessoal dos 

trabalhadores sob a pena de preconceito social para aqueles que demonstram medo 

ou insegurança em face das mudanças enfrentadas no trabalho e provocadas pela 

constante reorganização da produção capitalista, sempre em busca de maiores 

lucros ou menores perdas, as quais vêm se expressando no ambiente escolar com 

os debates sobre a qualidade, a eficiência do ensino e a transferência para o 

professor de um volume cada vez maior de trabalho na forma de controles 

burocráticos e informatizados. 

O preconceito social traz consigo a estigmatização e a discriminação. Peças 

ou produtos que não funcionam ou mesmo os pães queimados das padarias podem 

ser descartados, jogados fora e considerados apenas como lucro ou prejuízo, mas 

no caso de pessoas a tendência é classificar com outros padrões como: normal ou 

patológico, eficiente ou deficiente, sucesso ou fracasso. 

Os dados demonstrados por esta pesquisa são resultados de um problema 

real, atual, grave e assustador, considerando-se que são 14.340 professores 

readaptados de um total de 231.205 docentes da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo, o que representa 6,2% do quadro de magistério oficial acometidos por 

doenças. É oportuno lembrar ainda, que a terceira causa dessas readaptações são 

as de motivo psicológico perdendo apenas para as doenças nas cordas vocais e de 

coluna cervical. 

De acordo com o gráfico apresentado sobre a evolução das readaptações, 

nota-se um crescimento de 24,9% no total de readaptações em apenas dois anos. 

Isso significa que a cada dia 3,3 professores são afastados de suas funções. A 

situação seria infinitamente mais problemática se houvesse estudos sobre a questão 



 119 

do absentismo e afastamentos temporários quantificados matematicamente. E 

conforme apontam os índices, com tendência de agravo com o passar do tempo. 

O desgaste e a exploração no exercício profissional tanto na esfera pública 

como privada são semelhantes devido ao mecanismo de reorganização do trabalho 

apontados no Capítulo 2 desta Dissertação. Não há diferença entre os profissionais 

seja na área pública, comercial ou industrial todos estão sujeitos aos efeitos 

corrosivos deste processo de reorganização do trabalho e que suscitam uma 

infinidade de novas pesquisas.  

Também, o desenvolvimento tecnológico é um fenômeno que impacta a 

sociedade contemporânea e os indivíduos, podendo provocar nos agentes sociais 

forte resistência à reorganização de suas práticas, causando inadaptação e dando 

origem a várias fontes de mal-estar. 

Também, complementarmente, encontramos fortes indícios que o 

adoecimento pode ser provocado, sem dúvida, pela própria pressão da Estrutura do 

Aparelho Escolar, pelos fenômenos da ordem das mudanças sociais, pelo 

conservadorismo burocrático, que consequentemente afetam a identidade do 

professor adoecido, marcado pela estigmatização, discriminação e desvalorização 

social.  

Trabalhar em uma escola pública estadual como professor, principalmente nos 

dias atuais, é como participar de uma “roleta-russa”, voltando para a própria cabeça 

uma arma imaginária cujo projétil poderá afetar o aparelho neurológico com doenças 

psicológicas.  

Dessa forma, é importante que o professor tenha ciência em sua formação do 

enfrentamento dos desafios que estão presentes nesse contexto. Não é apenas uma 

questão de formação docente ou escolha emocional equivocada ou idealizada de 

querer ser professor; são dados reais comprovados por diversas pesquisas 

indicadas neste trabalho, que permitem afirmar que o problema não é individual e 

que possui forte ligação com as instituições escolares que apresentam sinais claros 

de falência no que diz respeito ao seu objetivo fundamental, que seria o de 

proporcionar conhecimento, e que se transformou,  paulatinamente, em mais uma 

instituição que visa exclusivamente à produtividade em condições subumanas de 

trabalho.  

O mal-estar difuso é um alerta do organismo antes que o mesmo adoeça. 

Segundo Freud (1996) a força motivadora de todas as atividades humanas é um 
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esforço desenvolvido em duas metas confluentes, a de utilidade e a de obtenção de 

prazer. Isso, também é verdadeiro quanto às manifestações da civilização, mas 

apenas uma minoria tem essas necessidades supridas na sociedade. O importante 

acrescenta Freud, é avaliar e compreender a maneira pela qual os relacionamentos 

sociais são regulados e como estes movimentos afetam as pessoas, o próximo, a 

família e um Estado. 

No esteio destas reflexões é possível afirmar que o sistema educacional 

contemporâneo, que lida com milhões de crianças, jovens e adultos possui em seus 

quadros profissionais uma grande massa de professores desvalorizados, em crise, 

adoecidos e deprimidos. Portanto, pode-se inferir também, que o sistema 

educacional capitalista é mais corrosivo do que promissor. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 

Eu, ______________________________ (inserir o nome do responsável legal pela 
instituição co-participante) declaro ciência da participação da instituição 
__________________________ (inserir o nome da instituição co-participante) como 
instituição co-participante no projeto de pesquisa intitulado Readaptação Docente : 
Trajetória e Identidade, sob a responsabilidade do pesquisador Sandra Maria Pateiro 
Salgado Noveletto Antunes, sendo a instituição proponente a Universidade 
Metodista de São Paulo/Mestrado em Educação.  

Serão disponibilizados ao pesquisador:  

Espaço físico para entrevista com o professor readaptado  e consulta ao Projeto 
Político Pedagógico da instituição após a emissão do parecer favorável pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo. 

Declaro ainda conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a 
resolução CNS 196/96. Esta instituição está ciente de suas co-responsabilidades 
como instituição co-participante do presente projeto de pesquisa, e de seu 
compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela 
recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de tal segurança 
e bem estar.  

Local/Data: _______________  

________________________________________  

Assinatura e carimbo do responsável institucional co-participante 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação  

Eu Sandra Maria Pateiro Salgado Noveletto Antunes, RG nº 16.538.883-3, 
mestranda do Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação da Universidade 
Metodista de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros 
Souza, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Readaptação Docente : 
Trajetória e Identidade” , que tem por objetivo coletar dados referentes ao perfil de 
docentes readaptados em Escolas Públicas do Estado de São Paulo e, como 
metodologia serão aplicados questionário e uma entrevista para análise dos dados 
obtidos.  

Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta 
pesquisa, observando-se os esclarecimentos abaixo:  

ESCLARECIMENTOS:  

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 
identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;  

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes;  

3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por 
se tratar de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista.  

São Bernardo do Campo,  10 de março de 2013.  

Sandra Maria Pateiro Salgado Noveletto Antunes 

 Consentimento do(a) colaborador(a)  

___________________________________  

Nome completo  

___________________________________  

Assinatura  
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APÊNDICE 3 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PESQUISADORA 

Eu, Sandra Maria Pateiro Salgado Noveletto Antunes, pesquisadora responsável 
pela pesquisa denominada “ Readaptação Docente: Trajetória e Identidade “. 

Declaro que:  

- assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que 
serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa;  

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão 
utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa;  

- os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob minha 
responsabilidade; - os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos 
científicos e/ou em encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre 
a privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo 
qualquer acordo restritivo à divulgação; - o CEP-UMESP será comunicado da 
suspensão ou do encerramento da pesquisa, por meio de relatório apresentado 
anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa; assumo o compromisso de 
suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou dano, 
consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos participantes, que não tenha sido 
previsto no termo de consentimento.  

São Bernardo do Campo, 10 de março de 2013.  

______________________________  

Sandra Maria Pateiro Salgado Noveletto Antunes 

R.G. 16538883-3  -  CPF 091.327.548-41 
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Quais eram suas condições de trabalho no momento da sua readaptação? 

Quais são suas atividades  readaptado? 

Quais os impactos que a readaptação teve sobre a sua vida dentro da escola? 

Quais os impactos que a readaptação teve sobre a sua vida fora da escola? 

Que representação (imagem) que a equipe escolar faz do professor readaptado?  

Você acredita que as questões sociais, políticas e econômicas influenciaram na sua 

readaptação? 

Qual você julga ser a principal causa de sua readaptação? 

Qual você julga ser a principal consequência de sua readaptação? 

Como você se sente como readaptado? 
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APÊNDICE 5 – QUESTIONÁRIO DE PERFIL 
 

- Iniciais da Escola Estadual: 

- Iniciais do nome:                              Idade:                  Sexo: 

- Formação Inicial (curso):__________________________________________ 

- Pós-Graduação (Nível - Curso):______________________ 

- Tempo de formado: __________. 

- Tempo que lecionou: ____Disciplina__________________. 

- Classificação docente:  PEBI (  )  PEBII  (  ) 

- Qual o tipo de readaptação: 

(  ) Doença física/ psicossomática – Qual: _____________ 

(  ) Doença psíquica – Qual: ________________________ 

- Tempo que está readaptado: ______________ 

- Atividade que realiza atualmente na escola: __________ 

- Realiza outra atividade Profissional?      (  ) Sim                                    (  ) Não 

- Há quanto tempo? ___________ - Qual?____________________ 

- Assinale abaixo quais situações você se identifica (antes da readaptação): 

(  ) Sentimentos de desconcerto e insatisfação diante da prática docente. 

(  ) Pedido de remoção como forma de retirar-se de situações conflitivas. 

(  ) Diminuição de implicação pessoal com o trabalho (desmotivado) 

(  )  Desejo de abandonar a docência 

(  )  Absentismo do trabalho como tentativa de diminuir a tensão acumulada. 

(  )  Esgotamento e estresse 

(  )  Neuroses reativas (Irritação, nervosismo, crises de choro, etc.) 

(  )  Ansiedade como estado permanente 

(  )  Auto- depreciação do eu (baixa-autoestima, sentimento de inferioridade) 

(  )  Autoculpabilização diante da incapacidade de ter êxito como professor. 

(  )   Depressão 

Comentários: ______________________________________ 

- Pretende voltar a lecionar?  

(  ) Sim                (  ) Não 

Por quê?___________________________________________ 

- Pretende mudar de profissão?  

(  ) Sim                (  ) Não 

Por quê?___________________________________________ 

- Deseja fazer algum comentário extra? 

__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

- Muito obrigada pela sua participação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 
An89r 

Antunes, Sandra Maria Pateiro Salgado Noveletto  
       Readaptação docente: trajetória profissional e identidade / 
Sandra Maria Pateiro Salgado Noveletto Antunes. 2014. 
        132 f. 
 
      Dissertação (mestrado em Educação) --Faculdade de 
Humanidades e Direito da Universidade Metodista de São 
Paulo, São Bernardo do Campo, 2014.         
      Orientação: Roger Marchesini de Quadros Souza 
                       
      1. Professores – Aspectos psíquicos     2. Professores – 
Qualidade de vida      3. Identidade      I. Título. 
 
                                                                         CDD 374.012 

 
 
 
 
 
 
 


	UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO

