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RESUMO 

 

A presente dissertação faz parte da linha de pesquisa “Formação humana e fundamentos da 

Educação” do Programa de Mestrado da Universidade Federal de Jataí. Partimos do seguinte 

problema: que mediações são utilizadas por professores para lidar com a realidade do trabalho 

docente na Educação Infantil (EI), na cidade de Mineiros-Goiás. O sofrimento no trabalho 

tem sido estudado sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, pois este é um fenômeno 

que se apresenta à sociedade e necessita de compreensão. Os professores não se eximem desse 

sofrimento; no entanto, o trabalho docente apresenta especificidades quanto à sua natureza, 

fazendo-se necessário um olhar também específico para essa questão. Além disso, a 

sociedade, no modo de produção capitalista, submete os trabalhadores a condições precárias 

no mundo do trabalho: exploração, intensificação, baixos salários, desvalorização social. 

Muitas vezes, diante dos problemas apresentados relativos ao trabalho docente, os professores 

se deparam com um estado de mal-estar que acaba por provocar sentimentos de angústia 

frente ao seu trabalho. Muitos docentes acabam por adoecer, pois, sob essas condições, ocorre 

o fenômeno da alienação do trabalhador. A concepção do trabalho enquanto emancipatório, 

humanizador e meio de desenvolvimento psíquico converte-se em trabalho alienado na 

sociedade do capital. Mesmo assim, muitos professores conseguem continuar ativos e 

saudáveis no desempenho do trabalho educativo. Desse modo, a presente pesquisa tem como 

objetivo de estudo compreender as mediações realizadas entre a subjetividade dos professores 

e o trabalho educativo. O objetivo geral foi compreender as mediações utilizadas pelos 

professores para lidar com a realidade do trabalho docente na Educação Infantil (EI), na 

cidade de Mineiros-Goiás. Os específicos foram: compreender o processo histórico de 

precarização/valorização do trabalho do professor e suas contradições; levantar as mediações, 

das quais os professores lançam mão para enfrentar a realidade do trabalho na Educação e 

analisar como os professores enfrentam a desvalorização e o estranhamento de seu trabalho. 

Foi realizada pesquisa empírica com onze professoras de duas instituições de EI de Mineiros 

durante os meses de abril a setembro de 2019, por meio de entrevista semiestruturada. Para a 

análise e compreensão dos dados à luz do materialismo histórico-dialético, foram utilizados 

autores como Marx e Engels (2007), Marx (2010); Lukács (2013), Mészáros (2011); P. Netto 

(2007). Para compreender as questões da pedagogia e da formação de professores, foram 

estudados: Duarte (2007), Martins (2010; 2018); Saviani (2013), dentre outros. Para o 

embasamento teórico do mal-estar docente, o autor de referência é José Manuel Esteve (1999) 

e Martins (2018). A pesquisa revelou que as mediações mais utilizadas se relacionam à 

perspectiva individualista e reducionista da subjetividade, muito impregnadas pelo discurso 

hegemônico neoliberal, o que não possibilita a superação da alienação.     

   

Palavras-chave: Educação. Trabalho. Trabalho Docente. Mal-Estar Docente. Alienação.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation is part of the research line “Human formation and the foundations of 

Education” of the Master Program of the Federal University of Jataí. We start from the 

following problem: what mediations are used by teachers to deal with the reality of teaching 

work in early childhood education (EI), in the city of Mineiros-Goiás. Suffering at work has 

been studied under different theoretical and methodological approaches, as this is a 

phenomenon that presents itself to society and needs understanding. Teachers are not exempt 

from this suffering; However, the teaching work presents specificities regarding its nature, 

making it necessary to have a specific look at this question. Moreover, society, in the 

capitalist mode of production, subjects workers to precarious conditions in the world of labor: 

exploitation, intensification, low wages, social devaluation. Many times, faced with the 

problems presented regarding teaching work, teachers face a state of discomfort that ends up 

causing feelings of anguish about their work. Many teachers become ill because, under these 

conditions, the phenomenon of worker alienation occurs. The conception of work as 

emancipatory, humanizing and means of psychic development becomes alienated work in the 

society of capital. Even so, many teachers are able to remain active and healthy in their 

educational work. Thus, this research aims to understand the mediations made between the 

subjectivity of teachers and educational work. The general objective was to understand the 

mediations used by teachers to deal with the reality of teaching work in early childhood 

education (EI), in the city of Mineiros-Goiás. The specifics were: to understand the historical 

process of precariousness / valorization of the teacher's work and its contradictions; raise the 

mediations, which teachers use to face the reality of work in education and analyze how 

teachers face the devaluation and estrangement of their work. An empirical research was 

conducted with eleven teachers from two Mineiros IS institutions from April to September 

2019, through semi-structured interviews. For the analysis and understanding of the data in 

the light of historical-dialectical materialism, authors such as Marx and Engels (2007), Marx 

(2010); Lukács (2013), Mészáros (2011); P. Netto (2007). To understand the issues of 

pedagogy and teacher training, we studied: Duarte (2007), Martins (2010; 2018); Saviani 

(2013), among others. For the theoretical basis of teacher malaise, the reference author is José 

Manuel Esteve (1999). The research revealed that the most used mediations are related to the 

individualistic and reductionist perspective of subjectivity, very impregnated by the neoliberal 

hegemonic discourse, which does not allow the overcoming of alienation. 

 

Keywords: Education. Work. Teaching work. Teacher malaise. Alienation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação está vinculada à linha de pesquisa “Formação Humana e 

Fundamentos da Educação” do programa de pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal de Jataí, nível Mestrado. Partimos das seguintes problematizações: que mediações de 

enfrentamento os trabalhadores da educação utilizam para lidar com a realidade e o mal-estar 

do trabalho docente? Como determinados trabalhadores docentes continuam ativos e 

permanecem saudáveis?  

Com o objetivo de investigar sobre o trabalho docente realizado por professoras da 

Educação Infantil (EI) na cidade de Mineiros-Goiás e as suas mediações para lidar com o 

fenômeno do mal-estar docente, empreendemos o estudo para compreender quais mediações 

de enfrentamento ao mal-estar estão envolvidas na manutenção da saúde em face de um 

sistema perverso de exploração. A mediação, enquanto uma das categorias centrais no 

materialismo histórico-dialético (BOTTOMORE, 2012), faz parte da atividade humana na sua 

relação com a realidade. Os trabalhadores utilizam da mediação para se relacionarem com o 

cotidiano, os colegas, alunos e a organização do trabalho, de modo geral. 

O mal-estar docente é um conceito desenvolvido por Esteve (1999) sobre a situação 

dos professores, sobretudo após os acontecimentos das décadas de 1980 e 1990 no campo da 

Educação. As políticas educacionais cada vez mais austeras, a intensificação e desvalorização 

do trabalho docente observados no Brasil e no mundo estão contribuindo para que os 

professores se sintam menos importantes, inseguros e instáveis. Com o agravamento dessa 

situação, podem aparecer o sofrimento e o adoecimento psíquicos. Diante disso, vários 

autores empreendem pesquisas sobre o mal-estar dos professores na tentativa de compreender 

o que está na raiz desse sofrimento. 

Este estudo justifica-se pela necessidade do avanço da ciência, como contribuição para 

que a ciência continue caminhando, a despeito das constantes investidas do poder público 

contra ela. E, de modo específico, as ciências humanas e sociais, alvos preferidos do atual 

governo federal, presidido por Jair Messias Bolsonaro (2019-2022). Com a celebração do 

recuo da teoria e a ascensão de uma vida baseada no pragmatismo, no utilitarismo, tudo tem 

que servir para gerar lucro, produto ou benefício direto a alguém.  

Somos explicitamente contrários a essa posição, pois as humanidades, as artes e outras 

áreas do conhecimento têm demandas específicas, que, muitas vezes, não vão gerar um 

produto rentável, como tão desejado pelo mercado do modo de produção da sociedade em que 

vivemos. E, já que estamos na contramão da sociedade, recebemos ataques sistematicamente. 
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A Educação, a docência e a pesquisa foram eleitas inimigas do atual governo. E as pessoas 

envolvidas com elas sofrem as consequências disso.  

Além de contribuir para o campo da pesquisa científica, o presente estudo justifica-se 

pela necessidade de dar voz aos professores, de proporcionar a escuta por meio das 

entrevistas. Temas como este precisam receber visibilidade, para que o conhecimento seja 

socializado, contribuindo assim para o desenvolvimento de debates, discussões e possíveis 

alternativas para os problemas apresentados.  

A necessidade também se apresenta em colocar em foco o trabalho das professoras de 

um nível de ensino com características peculiares, como é a Educação Infantil, pois, nesse 

caso, as professoras muitas vezes, não são nem mesmo consideradas profissionais, 

trabalhadoras docentes, mas “tias”, cuidadoras, babás. E a desvalorização aparece no 

tratamento que elas recebem.  

Existem poucas publicações acadêmicas que tomam como objeto de estudo a 

Educação, de forma geral, na cidade de Mineiros-Goiás1: três trabalhos de dissertação na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); em relação à Educação Infantil 

do município, não há publicações relacionadas a esse nível de ensino nesta base de dados.  

Assim, investigar as mediações com o mal-estar das professoras dessa cidade é uma 

possibilidade de contribuir para a produção de dados para políticas públicas de educação e 

saúde do município. Desvelar a realidade que, no cotidiano, aparece opacizada. 

O método que utilizamos para a compreensão dos fenômenos envolvidos nas 

mediações do mal-estar docente foi o materialismo histórico-dialético, o qual compreende o 

trabalho como categoria fundante do ser social, responsável pelo desenvolvimento e 

humanização dos indivíduos. Foi o trabalho que proporcionou o salto no desenvolvimento da 

espécie humana atingindo a forma como ela está atualmente. Ao atender determinadas 

necessidades por meio do trabalho, o homem cria novas necessidades, e assim por diante, 

elabora instrumentos e cria mediações para o atendimento destas. O trabalho não ocorre de 

forma isolada, mas em relação com os outros seres, também parte do ser social, representantes 

do gênero humano. Então “quanto mais o indivíduo se torna social – socialmente 

desenvolvido –, mais se humaniza” (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019, p. 48). 

Ocorre, então, o processo histórico de produção da humanidade. O homem é histórico e social 

nessa concepção. 

                                                 
1 Município localizado no sudoeste do Estado de Goiás, com 65.420 habitantes, de acordo com estimativas do 

IBGE de 2018. 
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Compreendemos, portanto, o problema de pesquisa como histórico, socialmente 

desenvolvido, marcado por múltiplas determinações: as mediações dos professores para a 

manutenção da saúde têm caráter histórico e social, não acontecem sem um contexto, são 

frutos de determinantes. Afinal, os homens fazem suas escolhas, mas não as fazem sem uma 

base material que já existia antes. 

“O desenvolvimento do conhecimento corresponde à transição do desconhecido ao 

conhecido, do conhecimento unilateral, parcial e superficial ao conhecimento cada vez mais 

profundo, sistematizado e multilateral da natureza e da sociedade” (GALVÃO; LAVOURA; 

MARTINS, 2019, p. 56). De forma que o pesquisador, ao entrar em contato com o objeto, tem 

uma visão rasa e abstrata de sua verdade; mas, com o movimento do método em prática, 

aprofunda-se nas determinações do objeto, conhecendo mediações até então invisíveis. 

O materialismo histórico-dialético tem como prerrogativa entender os fenômenos para 

atender às necessidades sociais, buscando, assim, para além da observação passiva, a 

transformação da realidade, a práxis, teoria e prática em função da transformação, da chamada 

prática social. Galvão; Lavoura e Martins (2019) explicam que o método é de fundamental 

importância, pois será ele que vai viabilizar o conhecimento além das aparências imediatas e 

possibilitar a compreensão do real em toda sua complexidade. 

Partimos do conhecimento concreto superficial e imediato em direção ao concreto 

pensado, passando por movimentos entre o concreto e o abstrato; o abstrato e o concreto. 

Enfim, parte-se do imediato para a forma mediada do conhecimento. 

 

Nas pesquisas dialéticas, o homem é tido como ser social e histórico; embora 

determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, é o criador da realidade 

social e o transformador desses contextos. A educação é vista como uma prática nas 

formações sociais e resulta de suas determinações econômicas, sociais e políticas; 

faz parte da superestrutura e, junto com outras instâncias culturais, atua na 

reprodução da ideologia dominante. Numa outra versão, a educação também é 

espaço da reprodução das contradições que dinamizam as mudanças e possibilitam a 

gestação de novas formas sociais (GAMBOA, 2004, p. 103-104).      
 

A educação e seus desdobramentos são compreendidos assim, também na perspectiva 

materialista de Marx. Para esse método, a prática social é o critério de verdade do 

conhecimento. É na prática, na ação educacional, que se verifica o que foi descoberto na 

pesquisa. Por isso a relação sujeito-objeto se efetiva na práxis.  

Marx e Engels explicam seu método na obra Ideologia alemã: 

 

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, 

imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material 
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dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio 

espiritual dos homens ainda aparecem, aqui, como emanação direta de seu 

comportamento material. O mesmo vale para a produção espiritual, tal como ela se 

apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica, etc. 

de um povo. Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e 

assim por diante, mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um 

determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele 

corresponde, até chegar às suas formações mais desenvolvidas (MARX; ENGELS, 

2007, p. 93-94).   
 

Segundo Marx e Engels (2007, p. 94) “não é a consciência que determina a vida, mas 

a vida que determina a consciência”. Portanto, a ciência e o conhecimento serão fruto das 

determinações materiais da existência. “Ali onde termina a especulação, na vida real, começa 

também, portanto, a ciência real, positiva, a exposição da atividade prática, do processo 

prático de desenvolvimento dos homens” (MARX; ENGELS, 2007, p. 95).  

As categorias materialistas desenvolvidas nesta pesquisa são o trabalho, as mediações 

dos seres sociais, a universalidade/totalidade e a subjetividade; também as contradições que 

aparecem na realidade da sociedade do capital. 

Para Saviani (2015), “‘mediação’ é uma categoria central da dialética que, em 

articulação com a ‘ação recíproca’, compõe com a ‘totalidade’ e a ‘contradição’, o arcabouço 

categorial básico da concepção dialética da realidade e do conhecimento” (p. 26). São 

realidades mediadas por fatos e ações humanas. Em nossa pesquisa, as mediações estudadas 

são as que ocorrem entre a subjetividade das professoras e as condições reais ou materiais do 

trabalho.   

Para a realização da pesquisa, buscamos compreender, no primeiro capítulo, “A dupla 

possibilidade do trabalho do professor na sociedade capitalista: emancipação e alienação”, as 

condições objetivas de vida e de educação que empobrecem a formação humana. Nossa 

concepção é de trabalho e educação enquanto formação humana, responsáveis pelo 

desenvolvimento omnilateral da humanidade. E, na realidade da sociedade capitalista, esse 

desenvolvimento é negado aos sujeitos pela luta de classes, que reserva à classe trabalhadora 

condições de educação precárias, negando a emancipação desses sujeitos. Portanto, 

descrevemos a dupla determinação: o trabalho enquanto produtor da humanização, 

emancipatório; e depois, o alienado. Dentro do trabalho alienado e alienante, característico do 

modo de produção capitalista, ocorrem crises que impactam diretamente no trabalho do 

professor. 

No segundo capítulo, “Sofrimento e alienação do trabalhador docente”, apresentamos 

a concepção de Esteve (1999) que fundamenta o conceito de mal-estar docente; também de 

Martins (2018) sobre o mal-estar enquanto um aprofundamento do processo de alienação do 
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trabalhador. Marx, nos Manuscritos econômico-filosóficos (2010), descreve a situação do 

estranhamento do trabalho e da alienação, condições que levam a um prejuízo da 

subjetividade humana. Pela exploração capitalista, os indivíduos se esvaziam, se empobrecem 

e levam vidas baseadas no trabalho abstrato e no consumo. De acordo com Lukács (1969), há 

uma perda do sentido da vida. Martins (2018) defende que a alienação leva ao sofrimento e, 

este, por sua vez, ao adoecimento.  

A sociedade capitalista, da forma como se sustenta atualmente, apresenta-se como um 

grande desafio à saúde em geral dos trabalhadores e, de modo específico, aos trabalhadores 

docentes. A complexidade das relações e dos contratos de trabalho, as mudanças constantes 

na organização do trabalho docente, especificamente; tudo isso representa uma batalha na 

vida do professor em relação à manutenção da sua saúde física, mental ou psíquica. Por isso, o 

segundo capítulo apresenta o sofrimento psíquico não como um dado em si mesmo ou uma 

lista de sintomas advindos de manuais de classificação de doenças, mas como um fenômeno 

síntese de múltiplas determinações. 

O capítulo 3 “Desvelando as mediações para o enfrentamento do mal-estar docente das 

professoras da Educação Infantil de Mineiros-Goiás”, objetiva compreender o processo 

histórico de precarização ou valorização do trabalho do professor e suas contradições; 

levantar as mediações das quais os professores lançam mão para enfrentar a realidade do 

trabalho na Educação; além de analisar como os professores enfrentam o estranhamento 

intrínseco ao seu trabalho.  

Neste capítulo, apresentamos os dados da pesquisa de campo realizada em duas 

instituições: uma pública municipal e uma que recebe investimentos do município e da 

filantropia. Trata-se de um estudo de caso de duas instituições que servem como amostra 

representativa da educação infantil na cidade, visto que, ao todo, há seis escolas públicas e 

seis filantrópicas de EI. Essa realidade reflete o legado histórico brasileiro em que a EI está 

quase sempre vinculada às obras assistenciais, à caridade e às iniciativas religiosas.  

Apresentamos, ainda, as participantes da pesquisa, destacando a formação inicial e as 

condições em que se tornaram professoras, além de análises sobre o mal-estar da profissão e 

as mediações para o enfrentamento da realidade.  
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1 A DUPLA POSSIBILIDADE DO TRABALHO DO PROFESSOR NA SOCIEDADE 

CAPITALISTA: EMANCIPAÇÃO E ALIENAÇÃO 

 

Neste capítulo apresentamos as concepções de trabalho historicamente desenvolvidas 

socialmente. De acordo com o materialismo histórico dialético, o trabalho humano pode ser 

emancipatório e promotor de desenvolvimento psíquico, mas em uma sociedade de modo de 

produção capitalista, o trabalho pode se converter em alienado e alienante, adoecedor. 

  

1.1 O Trabalho na Educação 

1.1.1 Trabalho emancipatório  

 

O ser humano precisa produzir condições básicas para a manutenção da própria vida. 

Assim, a atividade produtiva faz parte da produção e reprodução humanas (ANTUNES, 

2012). O ser humano, então, é parte da natureza, pois é natural e é também responsável por 

humanizá-la para sua sobrevivência, afastando-se da condição biológica, tornando-se cada vez 

mais social. Não se pretende negar ou diminuir a origem biológica do ser humano pois, sem 

ela, não seria possível o desenvolvimento histórico do gênero humano (DUARTE, 2013). 

O trabalho, aqui entendido como atividade produtiva, é uma característica que 

distingue o ser humano de outros elementos da natureza. Dessa forma, o homem é natureza; 

no entanto, modifica-a e modifica-se. O trabalho, então, é a possibilidade de objetivação da 

vida genérica (MÉSZÁROS, 2016); as capacidades humanas são objetivadas na realidade 

material. 

 

O denominador comum de todas essas capacidades humanas é a socialidade. Nem 

mesmo os nossos cinco sentidos são simplesmente parte da nossa herança animal. 

Eles foram humanamente desenvolvidos e refinados como resultado de processos e 

atividades sociais. Por essa razão, a questão crucial é esta: as novas relações de 

propriedade favorecem ou impedem o avanço da socialidade como a base de todas 

as capacidades especificamente humanas? (MÉSZÁROS, 2016, p. 145).  

 

Mesmo as funções biológicas, que poder-se-ia afirmar que nascem com o homem, 

passam pelas mediações históricas e sociais no devir da história da humanidade.  

 

E mesmo um olhar muito superficial ao ser social mostra a inextricável imbricação 

em que se encontram suas categorias decisivas, como o trabalho, a linguagem, a 

cooperação e a divisão do trabalho, e mostra que aí surgem novas relações da 

consciência com a realidade e, por isso, consigo mesma etc. Nenhuma dessas 

categorias pode ser adequadamente compreendida se for considerada isoladamente 

[...] (LUKÁCS, 2013, p. 41).     
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Lukács apresenta, então, nessa passagem, as mediações envolvidas no 

desenvolvimento do ser social. Ele começa a análise do ser social pela tentativa da 

compreensão do trabalho, como categoria privilegiada na mediação entre homem e natureza, 

centro da humanização do homem. Torna-se modelo de toda práxis social, isto é, de condutas 

sociais. Martins (2012, p. 50), ao estudar Lukács, afirma que 

 

[...] O gênero humano expressa-se, portanto, como resultado da história social posta 

sob forma de objetivações genéricas. O nível de socialidade garantido pelo fato de o 

homem nascer e viver em sociedade encerra as possibilidades para as objetivações 

genéricas em-si, que são as objetivações do cotidiano, são primárias, originárias do 

processo histórico. Mas, para além das objetivações genéricas em-si, existem as 

objetivações genéricas para-si, ou seja, aquelas referentes à ciência, arte, moral, 

estética etc. Tais objetivações possuem dupla representatividade, pois ao mesmo 

tempo em que representam as objetivações do pensamento humano sobre a 

genericidade, representam também as objetivações das relações dos homens para 

com essa genericidade. O pleno desenvolvimento do gênero humano demanda a 

superação da genericidade em-si pela genericidade para-si, que pressupõe o homem 

como ser universal e livre.  

 

Dessa forma, o homem não pode desenvolver-se como os outros animais, encerrando 

suas necessidades ao que a natureza lhe confere. Ele precisa superar sua condição biológica, o 

que se denomina corpo orgânico, criando e utilizando da vida inorgânica no caminho para a 

hominização plena. 

Martins (2012) afirma ainda que, para além de um processo biológico de evolução das 

espécies, o homem é um ser histórico, que pertence a determinado modo de organização 

social, pertencendo a uma classe dessa sociedade em um momento da evolução histórica. 

Quando, por exemplo, o trabalho se torna social, de acordo com Lukács (2013), há a 

necessidade de se induzir outras pessoas a também abancar o trabalho. Entra em cena a 

cooperação, a distribuição de funções para atingir determinado fim. Isso ocorre em formas 

mais desenvolvidas da práxis social, expressando a necessidade do agir do homem sobre 

outros seres de seu gênero.  

O trabalho se constitui em uma forma essencial de desenvolvimento, pois é ele que 

possibilita a passagem do ser orgânico para configurações mais elaboradas de ser, como o ser 

social. 

 

Para Lukács, portanto, existem três esferas ontológicas distintas: a inorgânica, cuja 

essência é o incessante tornar-se outro mineral; a esfera biológica, cuja essência é o 

repor o mesmo da reprodução da vida; e o ser social, que se particulariza pela 

incessante produção do novo, através da transformação do mundo que o cerca de 

maneira conscientemente orientada, teleologicamente posta (LESSA, 2015, p. 16). 
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É a objetividade do trabalho com a sua carga de realidade que se opõe ao mero devir 

de outros níveis, por exemplo, de objetos nos processos naturais. Além disso, a consciência 

presente no ser social possibilita que o homem responda de maneira nova a cada situação 

(LESSA, 2015). No nível orgânico, a reprodução ocorre na ausência de consciência, o que faz 

com que se reproduza sempre mais do mesmo.   

Assim, para Infranca (2014), na historicidade e ontologia do trabalho, vê-se que o 

trabalho como atividade transformadora de mão dupla extinguiu a versão originária humana, 

pois o próprio trabalho apagou esse humano primário, convertendo-o, ao longo do percurso 

histórico, no ser social. 

Marx elucida a concepção de trabalho em O Capital como um processo do qual 

participam homem e natureza. No trabalho, à parte de qualquer estrutura de sociedade, o 

homem modifica a natureza e a si próprio. “Pressupomos o trabalho sob forma 

exclusivamente humana” (MARX, 2016, p. 211), pois o aspecto teleológico do trabalho 

distingue “o pior arquiteto da melhor abelha”. O homem transforma a natureza de acordo com 

um projeto conscientemente desenvolvido anteriormente à sua ação. 

Para Engels (1952), a diferença básica entre homens e animais, então, resulta do 

trabalho: os animais em geral utilizam a natureza sem qualquer intencionalidade ou 

planejamento, modificam-na simplesmente por estarem presentes, mas sem qualquer 

possibilidade de transformação teleológica. Enquanto que o homem exerce a sua dominação 

sobre a natureza. 

Em seu escrito Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, 

Engels (1952) mostra que o trabalho se inicia com o desenvolvimento de instrumentos. 

Assim, o homem se torna capaz de realizar atividades cada vez mais complexas com o 

desenvolvimento, por exemplo, da linguagem, que surge pela necessidade de uma mediação 

com o meio social. 

O trabalho evolui a cada nova geração, possibilitando também o desenvolvimento do 

homem. A cada nova etapa, a necessidade de dominar a natureza faz o homem adaptar-se em 

busca de novas formas de progresso; e também proporciona o conhecimento de novas 

propriedades dos objetos e instrumentos.  

     

O processo de trabalho, que descrevemos em seus elementos simples e abstratos, é 

atividade dirigida com o fim de criar valores de uso, de apropriar os elementos 

naturais às necessidades humanas; é condição necessária do intercâmbio material 

entre o homem e a natureza; é condição natural eterna da vida humana, sem 

depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a todas as 

suas formas sociais (MARX, 2016, p. 218).   
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Dessa forma, o trabalho se constitui na possibilidade de o homem adequar os recursos 

que a natureza apresenta às suas necessidades materiais e espirituais, produzindo formas de 

satisfação e novos meios de trabalho em um processo de desenvolvimento histórico. Além 

disso, possibilita a modificação do trabalhador, que em contato com essa atividade, 

transforma-se enquanto ser. 

O trabalho apresenta-se como mediador fundamental para a efetivação do ser social, 

do qual resulta toda a formação humana. A partir dessa atividade, o homem responde a 

necessidades materiais e abstratas, espirituais (MARX, 2010). Do ponto de vista material, é o 

ser social quem define a consciência humana, e esta se estrutura a partir das condições 

materiais de vida do homem. 

Assim, Lukács explica, na passagem que se segue, como o trabalho revela os três 

níveis de ser em sua atividade, evidenciando a conexão do ser inorgânico ao ser orgânico, e 

deste ao ser social: 

 

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter de 

transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e 

natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.) como 

orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos determinados da cadeia a que nos 

referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem que trabalha, do ser 

meramente biológico ao ser social (LUKÁCS, 2013, p. 44).  

 

Pode-se ter uma ideia da dimensão da expressão da categoria trabalho na teoria 

materialista-histórica, pois ele está imbricado no desenvolvimento ontológico do ser orgânico 

para o ser social. 

De acordo com Antunes (2012, p. 14), quando o homem trabalha, ou seja, realiza 

qualquer atividade sobre a natureza imediata, encontra-se com algo humanizado no final desse 

processo, “o trabalhador se defronta com o resultado de sua ação; com a natureza feita 

humana; consigo próprio na forma de objeto; com sua subjetividade objetivada”. É o processo 

de objetivação da vida humana.  

Ainda de acordo com o autor mencionado, a partir das atividades que o homem realiza 

na natureza, há um acúmulo de conhecimentos a respeito da vida material e espiritual, pois os 

avanços do trabalho humano fazem com que novos instrumentos e mediações sejam 

conhecidos pelas próximas gerações. Essa reunião de progressos, ao ser transmitida para a 

humanidade, acaba por representar o processo formativo humano. É a educação que cada ser 

genérico recebe de acordo com o estágio evolutivo da coletividade. 
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Historicamente, os resultados dos trabalhos acumulados e relacionados, são repassados 

pelos homens, para que não se perca todo o desenvolvimento humano de uma época. 

 

É então exatamente em virtude dessas características constitutivas do complexo do 

trabalho – tanto como aquilo que desencadeia o processo de humanização (“o animal 

tornado humano através do trabalho” luckacsiano) como aquilo que garante e 

assegura a continuidade e complexificação desse processo, por meio da transmissão 

de suas aquisições históricas – que o processo formativo, educacional, do ser social 

não pode do trabalho ser separado: ou seja, existe uma conexão ineliminável, 

ontológica, entre as esferas do trabalho e da educação (ANTUNES, 2012, p. 16, 

grifos no original).  

 

Trabalho e educação, portanto, são esferas da sociabilidade, da vida humana 

estreitamente relacionadas. Dessa forma, sendo a atividade humana trabalho, a transmissão da 

atividade humana é educação; é processo formativo humano, seja ele escolar ou não. Para que 

haja educação, deve haver trabalho, em uma relação dialética. 

O processo educacional da comunidade é dado pelas transmissões que lhe são 

oferecidas de geração em geração. Então, se o homem faz sua história sob circunstâncias que 

lhe foram transmitidas no real estado em que se encontram, também não é possível realizar o 

trabalho sem a educação. 

Dessa forma, de acordo com Mészáros (2016, p. 99, grifos no original), a atividade 

produtiva é, então, “tanto a causa da complexidade crescente da sociedade humana” que 

satisfaz necessidades humanas e cria novas; “quanto o meio de afirmar a supremacia do ser 

humano”.  

De acordo com Infranca (2014), o homem se forma no trabalho e por meio de seu 

próprio trabalho, de modo que se pode dizer que o trabalho criou o próprio homem. Para ele, 

dentro do materialismo histórico, o homem transformou a sua essência animalesca em cada 

vez mais humanizada, por meio da atividade do trabalho.  

Antunes (2012, p. 18, grifo no original) afirma então que o homem e sua atividade, o 

trabalho, encontram-se, são parte da mesma essência. O ser natural é humano, o que 

compreende ser histórico e social - pois sem uma concepção histórica não se pode 

compreender o processo de humanização do ser - e implica que o homem é parte da natureza, 

“mas é dela uma parte específica, cuja especificidade é dada exatamente pelo trabalho”. 

Até aqui, propusemo-nos a abordar o trabalho emancipador, potência da sociabilidade 

humana. Entretanto, em uma sociedade baseada no modo de produção capitalista, que 

subordina o trabalho ao capital, a atividade produtiva se submete às condições do sistema de 

produção. Assim, o trabalho deixa de ser produção e criação, para ser alienação. 
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1.1.2 Trabalho alienado  

 

De acordo com Mészáros (2016), o trabalho que deveria ser interior ao homem, 

propiciando liberdade, torna-se, na sociedade capitalista, exterior a ele, levando à alienação. 

Deixa de ser atividade vital para ser meio de sobrevivência. E ainda, muitas vezes, a mera 

possibilidade de se manter vivo pelo trabalho é negada ao trabalhador.   

Nessa perspectiva, Marx (2010) afirma que a divisão do trabalho, a propriedade 

privada, a separação entre capital e trabalho, fazem com que toda a sociedade se divida em 

duas classes: a dos proprietários e a dos trabalhadores que nada possuem, além de sua força de 

trabalho. 

A classe dos trabalhadores, então, submete-se a toda sorte de exigências do capitalista 

para produzir objetos, com os quais ele não se identifica: 

 

O estranhamento do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas leis nacional-

econômicas, em que quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir; 

que quanto mais valores cria, mais sem-valor e indigno ele se torna; quanto mais 

bem formado o seu produto, tanto mais deformado ele fica; quanto mais civilizado 

seu objeto, mais bárbaro o trabalhador; que quanto mais poderoso o trabalho, mais 

impotente o trabalhador se torna; quanto mais rico de espírito o trabalho, mais pobre 

de espírito e servo da natureza se torna o trabalhador (MARX, 2010, p. 82). 

 

O trabalho estranhado retira toda a potência humanizadora do homem, reduz a 

atividade emancipadora a meio de sobrevivência e manutenção física. Enfim, atua no sentido 

de desumanizar o ser. 

 

uma consequência imediata disto, de o homem estar estranhado do produto do seu 

trabalho, de sua atividade vital e de seu ser genérico é o estranhamento do homem 

pelo [próprio] homem. Quando o homem está frente a si mesmo, defronta-se com ele 

o outro homem. O que é produto da relação do homem com o seu trabalho, produto 

de seu trabalho e consigo mesmo, vale como relação do homem com outro homem, 

como o trabalho e o objeto do trabalho de outro homem. Em geral, a questão de que 

o homem está estranhado do seu ser genérico quer dizer que um homem está 

estranhado do outro, assim como cada um deles [está estranhado] da essência 

humana (MARX, 2010, p. 85-86, grifos no original).  
  

Assim, ocorre o estranhamento de si, do outro e do trabalho. A vida genérica do ser 

social reduz-se a existência individual. O trabalho, no sistema do capital, apresenta 

características próprias: 

 

Considerando que o capital só pode funcionar por meio de contradições, ele tanto 

cria como destrói a família; produz a geração jovem economicamente independente 

com sua “cultura jovem” e a arruína; gera as condições de uma velhice 
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potencialmente confortável, com reservas sociais adequadas, para sacrificá-las aos 

interesses de sua infernal maquinaria de guerra. Seres humanos são, ao mesmo 

tempo, absolutamente necessários e totalmente supérfluos para o capital. Se não 

fosse pelo fato de que o capital necessita do trabalho vivo para sua autorreprodução 

ampliada, o pesadelo do holocausto da bomba de nêutrons certamente se tornaria 

realidade. Mas, já que tal “solução final” é negada ao capital, somos confrontados 

com as consequências desumanizadoras das suas contradições e com a crise 

crescente do sistema de dominação (MÉSZÁROS, 2011, p. 802). 

 

No sistema do capital, o trabalho ontológico, conceito desenvolvido por Marx, sofre 

uma transmutação ao encontrar no aspecto econômico o seu principal alicerce (MARTINS, 

2010). O trabalho que no sistema do capital é emprego se reveste de toda ordem de 

desumanização na busca por resultados satisfatórios às contradições do capital, afastando-se 

da potencialidade de trabalho humanizador. 

Nesse contexto, a desumanização própria do emprego do professor representa um sério 

obstáculo ao trabalho docente, visto que defendemos que educação é, ou deveria ser, 

formação humana. Martins (2010) corrobora com essa concepção, ao afirmar que o produto 

do processo de educação deve ser a humanização e a emancipação dos seres. Para que o 

professor consiga mediar essa humanização, precisa desenvolver a própria humanidade, o 

que, como exposto anteriormente, fica comprometido em um sistema baseado na concepção 

econômica de consumo. 

Por outro lado, temos que: 

 

Portanto, o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 

apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como 

para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de 

uma ordem social metabólica radicalmente diferente. É isso que se quer dizer com a 

concebida “sociedade de produtores livremente associados”. Portanto, não é 

surpreendente que na concepção marxista a “efetiva transcendência da 

autoalienação do trabalho” seja caracterizada como uma tarefa inevitavelmente 

educacional (MÉSZÁROS, 2008, p. 65, grifos no original). 

 

Mesmo diante da alienação presente no trabalho educativo, a superação dessa 

condição embrutecedora será, de acordo com o materialismo histórico-dialético, uma tarefa da 

educação. Somente por meio da educação emancipadora de todos os seres humanos, será 

possível a conquista da humanização necessária para a passagem de uma sociedade baseada 

na exploração do trabalho pelo capital para uma sociedade de livres trabalhadores. 

O trabalhador, de posse da matéria-prima e com um instrumento, atua com o objetivo 

de produzir um objeto, um produto de trabalho, o qual materializa o processo de trabalho. 

Assim, “o produto é um valor de uso, um material da natureza adaptado às necessidades 
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humanas através da mudança de forma” (MARX, 2016, p. 214). A esse trabalho atribuiu-se o 

conceito de trabalho material. 

No mundo contemporâneo, presencia-se uma expansão do trabalho imaterial, ou não-

material, marcada pela dificuldade em separar as esferas material e imaterial, em atividades 

industriais cada vez mais informatizadas, no setor de serviços e comunicações (ANTUNES, 

2009). É importante compreender que o crescimento de esferas não diretamente produtivas 

faz parte da noção de trabalho no momento atual. 

Esse trabalho não-material produz a própria relação do capital com a subjetividade, 

exemplificando a invasão da produção capitalista em todas as esferas da vida.        

A educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, visto que se trata de um 

trabalho imaterial, no qual o produto não se separa da produção. O trabalho, portanto, é o que 

diferencia o homem dos animais, pois aquele necessita transformar a natureza para a sua 

sobrevivência. Assim, a educação, ao transmitir o saber acumulado historicamente, produz em 

cada indivíduo a humanidade histórica e coletiva (SAVIANI, 2013). De acordo com esse 

pensamento, a educação é compreendida como formação humana. Esse é um sentido mais 

amplo, que aborda a humanização de cada ser em suas múltiplas determinações.  

Em contrapartida, o que se observa, de acordo com Martins (2018), é cada vez mais a 

valorização de um ideário de educação voltado a finalidades pragmáticas, de adaptação e 

conformação de um indivíduo para responder, quando solicitado, a demandas do mercado de 

trabalho, em detrimento dessa educação enquanto formação e desenvolvimento da 

humanidade. 

 

Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos diferentes 

grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social e 

ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a função social da educação 

de forma controlada para responder às demandas do capital (FRIGOTTO, 2010, p. 

28). 

 

Dessa maneira, a educação serve ao longo do devir histórico, para moldar o 

trabalhador desejado pelos donos dos meios de produção. Longe de possibilitar a apreensão 

do saber socialmente acumulado, restringe-se às doses homeopáticas de conhecimento, apenas 

ao absolutamente necessário para o mercado de trabalho. 
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1.2 As crises do capital e suas consequências para o trabalhador docente 

  

As crises fazem parte do desenvolvimento do sistema capitalista. Para David Harvey 

(2013), problemas regionais situados em diferentes locais do globo se interconectam nas 

trocas de mercado transformando-se em crises globais. Portanto, elas são produzidas, por 

exemplo, pelo desenvolvimento desigual das economias dos países que, até certo ponto, 

operam de modo independente, mas que se encontram invariavelmente ligadas.  

Uma dificuldade de um país que não consegue exportar sua produção pode fazer com 

que ele realize empréstimos a juros baixos para que consiga escoar a superacumulação. São 

arranjos econômicos que podem ser efêmeros ou superficiais na tentativa de conter uma crise.  

Frigotto (2010) explica que a crise deflagrada nos anos 1970, em âmbito global, 

estendendo-se até os anos 1990, tratou-se de uma crise estrutural e que materializou o 

esgotamento do processo de acumulação capitalista, já que revelou uma face das muitas 

contradições do sistema capitalista, o qual tem por base a acumulação constante. No entanto, a 

superacumulação está no centro das crises cíclicas e globais do capital. 

 Para o referido autor, “contraditoriamente, a crise dos anos 1970 tem na sua gênese as 

estratégias de superação da crise dos anos 1930” (FRIGOTTO, 2010, p. 73). Assim, as 

mediações utilizadas na década de 30 não foram capazes de solucionar uma questão que é 

profunda, estrutural, mas apenas conter, por algum tempo, consequências brutais.  

Após a crise de 1929, que foi baseada na superprodução, as teses keynesianas2 foram 

estratégias para se buscar conter o problema. Assim, o chamado Estado de Bem-Estar Social e 

uma visão de socialdemocracia foram alternativas que prometiam estancar a crise e se 

apresentar como uma mediação entre o capitalismo selvagem e a chamada “ameaça 

comunista”.  

Nessa perspectiva do Estado de Bem-Estar, o fundo público financia transações 

privadas, aumenta o investimento na assistência à população com relação aos serviços sociais 

para que esta, com a garantia de acesso à saúde e educação públicas, possa direcionar o 

salário para o consumo. 

Lessa (2013) apresenta em seus estudos que havia uma interpretação de que a pobreza 

consistia em um problema que atingia a pequenos grupos populacionais, incapazes de 

compartilhar da prosperidade e que portanto, deveria se desenvolver uma política pública de 

contenção dessa pequena pobreza. Houve uma crença quase geral de que os anos nos quais 

                                                 
2 Keynes é o autor das teses que dissertam sobre o Estado de Bem-Estar Social, no qual o Estado deve investir 

em programas sociais para que a população tenha dinheiro para o consumo. 



30 

 

esta política estava fortemente presente na maioria dos países do globo, ela foi capaz de 

conter a pobreza generalizada. Ele afirma que alguns autores como Andersen e Coll definem 

esse período histórico como de justiça social, solidariedade, segurança e aumento da renda.  

De acordo com essa concepção, o Estado se amplia para atender às necessidades da 

classe trabalhadora, para, de forma humana, abrigar os mais carentes com uma intervenção 

econômica e social. No entanto, Lessa desmistifica essa concepção afirmando que 

 

O Estado de Bem-Estar, ao fim e ao cabo, não passa de uma falsa categoria para 

explicar um fato criado pela própria teoria. Afirma-se a existência do Estado de 

Bem-Estar (um Estado “ampliado” que teria rompido com um pretenso Estado 

“restrito” do passado, que democratizaria a sociedade, distribuiria riqueza e 

desmercadorizaria a vida cotidiana) para, depois, enfrentar-se o problema do que 

viria a ser, ao final das contas, este mesmo Estado de Bem-Estar. Como a “lógica” 

das transformações da relação do Estado com a economia está nesta, e não naquele; 

como a “autonomia relativa” do Estado para com a sua base material apenas existe 

no interior da determinação predominante da economia sobre o complexo estatal, 

buscar no Estado de Bem-Estar sua própria lógica não pode senão conduzir – como 

tem conduzido – a teorias que substituem a história por variadas “formas de 

loucura” (LESSA, 2013, p. 184, grifos no original).  

  

Os gastos do Estado foram muito maiores em desenvolvimento militar do que em 

qualquer outra política; os investimentos em áreas de serviços potencializaram o sistema do 

capital, aumentando sua lucratividade; sindicatos foram cooptados; enfim, Lessa (2013) 

indica como compreender o mito do Estado de Bem-Estar Social.  

Como consequência, já ao final da década de 1960, inicia-se uma saturação no 

mercado interno com crise fiscal e inflacionária, indicando a crise desse modelo de Estado. 

Vem à tona, então, a defesa das políticas neoliberais, de corte de gastos com fins sociais, da 

volta à regulação do mercado por si. 

 
A volta às leis puras do mercado retoma, com vigor, as teses conservadoras dos anos 

1940, como as de F. Hayek e, mais recentemente, as de Friedman que entraram na 

ordem do dia na década de 1970 como sendo a nova e eficaz estratégia capaz de 

suplantar a crise. Particularmente, as teses de Friedman sobre o financiamento da 

educação, como veremos a seguir, são hoje invocadas para legitimar políticas de 

descompromisso do Estado nessa área (FRIGOTTO, 2010, p. 85). 

 

No entanto, o que Frigotto (2010) mostra é que essas medidas não tratam de, 

verdadeiramente, conter a crise, mas reestabelecer mecanismos de reprodução do sistema 

capitalista pelo aumento da exclusão social. É notório que as teses conservadoras, defensoras 

do chamado Estado Mínimo, postulam apenas eliminar o Estado da sua face pública de 

investimentos. 
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Eric Hobsbawm (1992) apresenta dados sobre o capitalismo na primeira metade do 

século XX: duas guerras mundiais, dois surtos de revolução nacional e social, que levaram à 

morte um terço da população da sociedade capitalista. Após 1945, o desemprego em massa 

foi o que deu impulso para as políticas social-democratas e keynesianas.  

Segundo ele, essa política foi eficaz no que se refere à restauração de um capitalismo 

de bem-estar social, baseado no consumo de massa. O lema do pleno emprego chegou até os 

anos 70 e 80, quando também começou a apresentar crise. Nesse momento, reacende-se então 

a defesa do livre mercado, já como o neoliberalismo. A crítica ao estado de bem-estar social 

avança principalmente com Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margareth Thatcher na Grã-

Bretanha.  

 

[...] muito do que uma vez foi visto como típico de uma economia socialista tem, 

desde os anos 30, sido cooptado e assimilado por sistemas não-socialistas, 

principalmente uma economia planejada e a propriedade estatal ou pública de 

indústrias e serviços. Isto pode ser surpreendente, uma vez que o tema dos últimos 

dez anos, aproximadamente, tem sido o triunfo do livre mercado, o 

desmantelamento do Estado e a vitória ideológica do neoliberalismo econômico, 

mas o fato de os ideólogos e colegas de Thatcher terem estado convictos de que era 

necessário retornar ao passado demonstra, na verdade, o quanto o tema havia sido 

promovido na maioria dos Estados capitalistas após a guerra. E, em termos 

estruturais, não tem sido possível voltar tanto ao passado. O Banco Mundial 

calculou que de 1980 a 1987, no mundo inteiro, ocorreram pouco mais de 400 

privatizações e que metade delas se realizou em cinco países: Brasil, a Grã-Bretanha 

de Thatcher, Chile, Itália e Espanha [...] (HOBSBAWM, 1992, p. 263). 

 

Uma espécie de política conciliatória entre mercado e aspecto social foi a alternativa 

das crises dos anos 1970. No entanto, em um sistema capitalista, as crises são parte de seu 

desenvolvimento e acontecem de forma cíclica. Já nos anos 80 começou a apresentar o 

desgaste do estado de bem-estar. Há, então, um retorno do liberalismo econômico.  

Alves (2011, p. 11) diz que a crise do pós-guerra de 1973, foi a primeira grande 

recessão do “período histórico de crise estrutural do sistema do capital”. Para ele, foi 

necessário, a partir de então, um novo padrão de acumulação do sistema para que a produção 

capitalista pudesse se recompor em novas condições. 

Nesse ponto, é fundamental recorrer à Mészáros (2011), que mostra como as crises são 

aspectos subjacentes ao sistema capitalista; fazem parte de seu desenvolvimento. É por meio 

delas que o capital se expande e exerce seu domínio. Os esforços para a superação das crises 

não chegaram nem mesmo a atingir uma camada superficial destas. Na verdade, a resolução 

completa desse problema estrutural está longe de ser desejo desse sistema, pois ele é 

permeado por contradições insolúveis.  
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O autor afirma ainda que, a crise de 1929-1933 não representou uma das crises cíclicas 

do capital pois tratava-se de outras condições materiais: afetou um número limitado de 

mecanismos do sistema, o qual ainda se encontrava em um estado relativamente 

subdesenvolvido das potencialidades. Essa crise fez com que os Estados Unidos buscassem 

implantar uma forma de remodelação do capital no mundo todo, tal qual como no próprio 

Estado. Foi a busca pela conquista de uma totalidade intensiva, por interesses políticos, caso 

entrassem diretamente em disputa com a União Soviética de então, transvestidos de uma 

busca por um novo começo (MÉSZÁROS, 2011). 

Já a crise da década de 1970, resultado de intensa acumulação e concorrência 

internacional, atingiu os países centrais com consequências em todo o mundo, o que 

representou a necessidade de mudanças sócio-históricas, afetando o desenvolvimento do 

sistema capitalista a partir de então (ALVES, 2011). A crise refletiu na necessidade de novas 

formas de produção, exploração e acumulação capitalistas; foi a chamada reestruturação 

produtiva. A acumulação flexível, então, torna-se uma alternativa para a crise de 

superacumulação da produção. 

Para Alves (2011), a acumulação flexível3 representou uma reposição das condições 

necessárias da produção capitalista para suas novas roupagens de desenvolvimento do sistema 

e crises cíclicas a partir da década de 70. 

A partir de então, imperou o individualismo, a busca pela possibilidade de emprego, 

mas não a garantia, pois, nessa configuração de sistema capitalista, não há empregos para 

todos. Assim, fomenta-se a produtividade na educação, de modo que cada pessoa, 

individualmente, deve adquirir um status no mercado educacional para conquistar o mercado 

de trabalho. 

 

A crise da sociedade capitalista que eclodiu na década de 1970 conduziu à 

reestruturação dos processos produtivos, revolucionando a base técnica da produção 

e conduzindo à substituição do fordismo pelo toyotismo. O modelo fordista apoiava-

se na instalação de grandes fábricas operando com tecnologia pesada de base fixa, 

incorporando os métodos tayloristas de racionalização do trabalho; supunha a 

estabilidade no emprego e visava à produção em série de objetos estandardizados, 

em larga escala, acumulando grandes estoques dirigidos ao consumo da massa. 

Diversamente, o modelo toyotista apoia-se em tecnologia leve, de base 

microeletrônica flexível, e opera com trabalhadores polivalentes visando à produção 

de objetos diversificados, em pequena escala, para atender à demanda de nichos 

específicos do mercado, incorporando métodos como o just in time que dispensam a 

formação de estoques; requer trabalhadores que, em lugar da estabilidade no 

                                                 
3 A acumulação flexível se configura em uma estratégia para a acumulação do capital, como a flexibilidade da 

força de trabalho. No entanto, não se limita apenas a esse aspecto. Giovanni Alves (2011) aponta oito dimensões 

da flexibilidade em Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório, 

(ALVES, 2011).   
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emprego, disputem diariamente cada posição conquistada, vestindo a camisa da 

empresa e elevando constantemente sua produtividade (SAVIANI, 2013, p. 429).   

 

As mudanças impostas pela transição do modelo produtivo, após as crises da década 

de 70, culminaram com a exigência de um novo trabalhador, de uma nova formação desse 

trabalhador. A realidade do mundo do trabalho é de instabilidade no emprego, competição 

entre os pares, pressão pela superação de metas de produtividade, flexibilizando a produção e 

forjando a necessidade de uma formação escolar específica para esta nova condição social.  

 

A formação da mão de obra tecnicamente adequada ao perfil dos novos postos de 

trabalho subjugava, a passos largos, a educação escolar, tanto na prescrição de seus 

conteúdos, cada vez mais pragmáticos, quanto na prescrição dos seus métodos e 

técnicas de ensino, cada vez mais enfatizados (MARTINS, 2010, p. 17). 

 

A teoria do capital humano, que apareceu na fase de expansão do capital visando o 

pleno emprego, transmuta-se nas décadas seguintes em demandas cada vez mais individuais. 

Harvey (2018, p. 65) explica que a acumulação flexível com produção em menor 

escala aparece nos anos 1980, revelando-se uma “armadilha neoliberal”. Essa forma de 

produção amplia a exploração, pois é baseada na precarização e na instabilidade para o 

trabalhador.  

O sistema do capital organizou-se de modo que as fábricas de produção em massa, 

com extensa lotação de trabalhadores, fossem localizadas em territórios considerados 

convenientes, como o sudeste asiático, por exemplo (HARVEY, 2018); locais onde havia 

regimes trabalhistas extremamente positivos do ponto de vista do lucro das indústrias.  

Por outro lado, os empregos nos ramos da tecnologia e das finanças concentravam-se 

nos países centrais. No entanto, não diferentemente dos postos de trabalho fabris, esses 

empregos também estão carregados de opressão, exploração e insegurança.  

No campo da educação, Saviani (2013) alerta que no trabalho do professor ocorre o 

chamado produtivismo, que adquire, após os anos 1980, novas roupagens e nomenclaturas, 

que, mesmo com o prefixo neo, ainda são variantes do pensamento tradicional. Pode-se dizer 

isso dos chamados neoescolanovismo, neoconstrutivismo e neotecnicismo.  

A década de 1990 no Brasil é caracterizada pela expansão do neoliberalismo, 

influenciando sobremaneira a educação no país. Muitos autores problematizaram as questões 

relacionadas à nova concepção de Estado daquele momento histórico (SAVIANI, 2013). É o 

momento do que Saviani denomina de “pedagogia da exclusão”, pois não há lugar para todos: 
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Trata-se de preparar os indivíduos para, mediante sucessivos cursos dos mais 

diferentes tipos, se tornarem cada vez mais empregáveis, visando a escapar da 

condição de excluídos. E, caso não o consigam, a pedagogia da exclusão lhes terá 

ensinado a introjetar a responsabilidade por essa condição. Com efeito, além do 

emprego formal, acena-se com a possibilidade de sua transformação em 

microempresário, com a informalidade, o trabalho por conta própria, isto é, sua 

conversão em empresário de si mesmo, o trabalho voluntário, terceirizado, 

subsumido em organizações não governamentais etc. Portanto, se diante de toda essa 

gama de possibilidades ele não atinge a desejada inclusão, isso se deve apenas a ele 

próprio, a suas limitações incontornáveis. Eis o que ensina a pedagogia da exclusão 

(SAVIANI, 2013, p, 431).  

 

A educação escolar constitui-se em ferramenta para o preparo do novo trabalhador, o 

qual deve ter destreza em áreas específicas, deve desenvolver as chamadas competências para 

conseguir uma posição no mercado de trabalho. Dessa forma, ao ingressar nos mais diversos 

cursos preparatórios desde muito cedo, o aprendiz estará conquistando sua chance de 

empregabilidade no futuro. Nessa perspectiva de educação escolar, aprende-se ainda a “criar” 

o próprio emprego, caso ele não apareça: é o já conhecido empreendedorismo, ensinado desde 

a educação infantil nas escolas mais abastadas. Caso não consiga, será responsabilizado por 

sua falta de empenho, energia e vontade. 

As teorias pedagógicas que embasam a prática da educação escolar no atual momento 

histórico são caracterizadas pelo lema do “aprender a aprender”. Muito difundida entre os 

professores e demais trabalhadores da educação, a sentença remete às ideias escolanovistas. 

No entanto, de acordo com Saviani (2013, p. 431), trata-se de um neoescolanovismo, 

“deslocando o eixo do processo educativo do aspecto lógico para o psicológico; dos 

conteúdos para os métodos; do professor para o aluno”.   

No que se refere à educação, os ideários pedagógicos brasileiros que norteiam as 

práticas docentes sempre estiveram ligados ao discurso dominante da sociedade do capital 

(MARTINS, 2010). As reformas e discursos se apresentaram no sentido de fundamentar como 

os professores deveriam trabalhar em consonância com as exigências do capital. 

O início do século XX é marcado pela emergência da pedagogia nova. Martins (2010) 

mostra que, até 1947, houve presença da pedagogia tradicional e da nova simultaneamente. 

No entanto, a partir de então, predominou do modelo da pedagogia nova.     

A partir do final da década de 1960 e início de 1970, ocorreu a emergência e a 

predominância da concepção produtivista de educação no anseio de responder à necessidade 

de formação do indivíduo dos novos tempos. E, de acordo com Saviani (2013a), a pedagogia 

tecnicista foi convertida na pedagogia oficial do país. 
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Nessa perspectiva pedagógica, valoriza-se o papel do aluno em “aprender a aprender”, 

a lidar com situações, o que desloca o papel do professor de protagonista para um simples 

coadjuvante no processo de aprendizagem do aluno.  

No neoescolanovismo, o lema “aprender a aprender” é usado como um discurso que 

vai induzir os alunos a buscarem conhecer cada vez mais determinados assuntos para 

adquirirem o status de empregabilidade. Baseados nessa perspectiva, os organismos 

internacionais têm moldado as reformas educacionais propostas para os países signatários. As 

práticas educativas, desde a década de 1990 também se baseiam nessa abordagem teórica da 

educação (SAVIANI, 2013). No Brasil, essas práticas seduziram muitos professores, gestores 

e demais trabalhadores da área. 

Newton Duarte, em sua obra Vigotski e o ‘aprender a aprender’: crítica às 

apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana, descreve determinadas 

características intrínsecas ao ideário escolanovista e construtivista: 

 

O primeiro posicionamento valorativo contido naquele lema seria o de que as 

aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas quais está ausente a 

transmissão, por outros indivíduos, de conhecimentos e experiências, é tida como 

mais desejável. Aprender sozinho seria algo que contribuiria para o aumento da 

autonomia do indivíduo, ao passo que aprender algo como resultado de um processo 

de transmissão por outra pessoa seria algo que não produziria a autonomia e, ao 

contrário, muitas vezes até seria um obstáculo para a mesma (DUARTE, 2011, p. 

39).   

 

Nessa passagem, fica explícita a desvalorização do trabalho do professor, como 

mediador da aprendizagem. O papel de protagonismo no processo de aprendizagem fica com 

o aluno no pensamento das “abordagens neo”. Compreende-se, de acordo com esse enfoque, 

que o professor representaria um obstáculo à autonomia do aluno. 

Por isso, Duarte (2011) continua afirmando que o ponto de discordância que ele 

pretende denunciar não está na questão da autonomia, pois ele também acredita na 

importância da autonomia intelectual e liberdade do aluno. No entanto, “não concordamos 

que o professor, ao ensinar, ao transmitir conhecimento, esteja cerceando o desenvolvimento 

da autonomia e da criatividade dos alunos” (DUARTE, 2011, p. 40).  

Ainda com relação aos posicionamentos valorativos encontrados nas pedagogias do 

“aprender a aprender”, o mesmo autor acrescenta que 

 

Trata-se da ideia de que é mais importante o aluno desenvolver um método de 

aquisição, elaboração, descoberta, construção de conhecimentos, do que aprender os 

conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras pessoas. É mais 
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importante adquirir o método científico do que o conhecimento científico já 

existente (DUARTE, 2011, p. 40).  

 

Mais uma vez, a ênfase é no individual, na particularidade de como cada indivíduo 

desenvolverá sua maneira de obter conhecimentos. Assim, em uma atividade autônoma, o 

estudante encontraria um método de investigação, o que é superior, em termos educativos, ao 

que seria aprendido por meio da transmissão. 

Duarte (2011) ainda esclarece outro ponto valorativo da referida abordagem, que se 

apresenta na defesa de que a atividade do aluno deve centrar-se nos interesses próprios. É o 

aluno quem dita o que quer aprender. 

 

O quarto posicionamento valorativo contido no lema “aprender a aprender” é o de 

que a educação deve preparar os indivíduos para acompanharem a sociedade em 

acelerado processo de mudança, ou seja, enquanto a educação tradicional seria 

resultante de sociedades estáticas, nas quais a transmissão dos conhecimentos e 

tradições produzidos pelas gerações passadas era suficiente para assegurar a 

formação das novas gerações, a educação nova (ou construtivista) deve pautar-se no 

fato de que vivemos em uma sociedade dinâmica, na qual as transformações em 

ritmo acelerado tornam os conhecimentos cada vez mais provisórios, pois um 

conhecimento que hoje é tido como verdadeiro pode ser superado em poucos anos 

ou mesmo em alguns meses. O indivíduo que não aprender a se atualizar estará 

condenado ao eterno anacronismo, à eterna defasagem de seus conhecimentos 

(DUARTE, 2011, p. 47-48). 

 

Revela-se então o núcleo e o objetivo dessas pedagogias: moldar o homem para um 

desempenho compatível com a visão de sociedade neoliberal. A capacidade de adaptar-se a 

exigências cada vez maiores, renovadas para justificar a ausência de trabalho para todos. 

Portanto, quem se afina com essa teoria está aderindo também a uma visão de educação como 

mercadoria, típica da lógica capitalista da sociedade atual. 

 

Quando educadores e psicólogos apresentam o “aprender a aprender” como síntese 

de uma educação destinada a formar indivíduos criativos, é importante atentar para 

um detalhe fundamental: essa criatividade não deve ser confundida com busca de 

transformações radicais na realidade social, busca de superação radical da sociedade 

capitalista, mas sim criatividade em termos de capacidade de encontrar novas formas 

de ação que permitam melhor adaptação aos ditames do processo de produção e 

reprodução do capital (DUARTE, 2011, p. 49).  

     

Dessa forma, fica clara a intenção da educação escolar pautada nesse lema: adaptar os 

indivíduos à lógica que rege o sistema capitalista nos moldes do produtivismo, ou, 

neoprodutivismo, nos dias atuais. Trata-se de um mecanismo de formatação do trabalhador do 

novo tempo, com as novas necessidades do mercado de trabalho. A tão almejada autonomia 

não se refere à autonomia e liberdade para transformação social, ou quebra de paradigmas.  
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Ocorre, desde os anos 1990, mais do que nunca, a entrada dos princípios e conceitos 

das teorias administrativas para o campo pedagógico (OLIVEIRA, 2004). As ideias que 

regem a administração (ou gestão) dos trabalhadores (ou recursos humanos) das indústrias, 

entram também nas escolas, passando a indicar o caminho para a gestão escolar, o que 

repercute em consequências diretas para o trabalho do docente, como a precarização e 

intensificação deste. 

Nos anos 2000, como já esperavam aqueles que compreendem o modo de 

funcionamento do capital, o sistema está mergulhado em uma crise ampla, de dimensões 

universais.  

Para Mészáros (2011), a crise atual, no entanto, apresenta aspectos novos. Diferencia-

se das demais por características como o comprometimento de todas as esferas da vida, a sua 

duração em comparação com os limites anteriores, suas consequências futuras. Para o autor, 

aproximam-se os limites estruturais do capitalismo. 

Trata-se de uma crise contínua e não mais cíclica, que afeta o ambiente, os países, a 

natureza e os trabalhadores em proporções severamente destrutivas. O aspecto do 

imperialismo norte-americano não é qualitativamente novo, mas, para Mészáros (2011) 

poderá representar consequências nunca antes vistas.  

Para que o sistema de produção capitalista se mantenha, há um processo de 

transferência do poder político dos representantes dos Estados para os grupos econômicos 

dominantes, os capitalistas em essência (FRIGOTTO, 2017). É o domínio do capital 

financeiro, já em curso nos países periféricos há anos. As decisões, implantação de políticas e 

definição de medidas que visam a garantir o lucro dos empresários ficam a cargo dos 

ministérios da economia, dos bancos e comissões de investidores. Nos planos cultural e 

jurídico, o Estado se baseia nas intervenções policial e estadunidense. 

No Brasil, não diferentemente, dentro desse contexto capitalista, o Estado tem se 

manifestado como à mercê do imperialismo norte-americano. A condição atual se expressa 

por uma história de ditaduras e golpes que agravaram as desigualdades sociais. 

  

O Brasil, no contexto do capitalismo mundial, estruturou-se sob o signo colonizador 

e escravocrata e, como tal, produziu uma das sociedades mais desiguais e violentas 

do mundo. Das burguesias clássicas que lutaram para constituir nações autônomas e 

independentes e que, mesmo cindidas em classes, estruturaram sociedades com 

acesso aos direitos sociais básicos, diferentemente dessas, a burguesia brasileira 

sempre foi antinação, antipovo, antidireito universal à escola pública. Uma 

burguesia sempre associada de forma subordinada aos centros hegemônicos do 

capital (FRIGOTTO, 2017, p. 20). 
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O que Frigotto mostra nesse estudo esclarece a atual condição política brasileira, fruto 

de golpes institucionais realizados em governos eleitos. Além disso, a postura da burguesia 

em defender políticas de privatizações, “reformas” e cortes de investimentos explicita essa 

ideia “antipovo”, de defensora da exclusão de determinados grupos (na verdade, a maioria da 

população) da possibilidade de acesso à saúde, à educação e à possibilidade de constituírem 

uma vida mais digna em termos humanos, econômicos e sociais. 

Frigotto (2017) ainda reforça que no Brasil dos últimos anos, sobretudo a partir das 

décadas de 1980 e 1990, há uma ofensiva neoliberal, atuando no sentido de arruinar a 

educação pública, laica e socialmente referenciada. A escola pública passa a sediar local de 

conquista dos mercados internacionais, dos negócios lucrativos, seguindo a lógica da gestão 

das organizações empresariais, inclusive na seleção de conteúdo dos currículos, nas formas de 

ensino e avaliação. 

Estudos de Duarte (2010) apresentam como as pedagogias hegemônicas da atualidade 

trabalham no sentido de não superar as contradições do sistema capitalista, mas, ao contrário, 

pretendem aprofundá-las em uma concepção idealista de educação. Defendem que a educação 

seria a responsável pela solução das mazelas sociais, assim, determinada formação 

profissional, por exemplo, levaria o indivíduo a superar a possibilidade do desemprego. São 

concepções de ideais como redentores. 

Também são características das pedagogias atuais o utilitarismo, o pragmatismo, a 

crença de que o cotidiano do aluno deva ser valorizado; de que o estudante deve aprender na 

escola aquilo que ele “usará” na vida, que seja “significativo” para ele. Nesse sentido, os 

professores que defendem essas concepções pedagógicas estão agindo contra si, 

enfraquecendo e deteriorando o trabalho docente. Infelizmente, muitos não conseguem 

perceber o que estão postulando com esses conceitos de “aprendizagem significativa”, pois 

 

Se o conhecimento mais valorizado na escola passa a ser o conhecimento tácito, 

cotidiano, pessoal, então o trabalho do professor deixa de ser o de transmitir os 

conhecimentos mais desenvolvidos e ricos que a humanidade venha construindo ao 

longo de sua história. O professor deixa de ser um mediador entre o aluno e o 

patrimônio intelectual mais elevado da humanidade, para ser um organizador de 

atividades que promovam o que alguns chamam de negociação de significados 

construídos no cotidiano dos alunos (DUARTE, 2010, p. 38). 

 

Essas pedagogias acabam por naturalizar a alienação, descaracterizam o trabalho dos 

professores, sem que estes se deem conta. Aqui nos interessa que, como consequência dessa 

educação nos ditames do mercado internacional e que tem como objetivo formar para o 

mercado, a função do trabalhador docente, bem como a sua formação foram deformadas. 
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Este mesmo autor revela que: 

 

O passo necessário neste processo implicaria a mudança da função docente iniciando 

pelo ataque aos profissionais da educação, tirando-lhes a autonomia de ensinar, de 

educar e de avaliar. No mesmo processo, atacar as universidades públicas com a 

justificativa de que, ao incluírem em seus currículos de formação de professores de 

Economia, Sociologia, Filosofia, etc., ideologizam o que deve ser a formação 

docente – treinar para o ensinar. Sob a ideologia da neutralidade do conhecimento e 

da redução do papel da escola pública de apenas instruir, esconde-se a privatização 

do pensamento e a tese de que é apenas válida a interpretação dada pela ciência da 

classe detentora do capital (DUARTE, 2010, p. 29). 

 

Sabe-se que, em uma sociedade dividida em classes sociais de interesses conflitantes, 

o saber científico não pode ser neutro. O conhecimento tem sido instrumento de opressão da 

burguesia sobre o proletariado, representando seus interesses. Assim, diante dessa ideologia 

da neutralidade do conhecimento, surgem iniciativas como, por exemplo, o projeto Escola 

“sem” Partido4.  

O projeto Escola sem partido é um aglomerado de ideais simplistas, absurdas e por 

vezes cômicas que começam a circular desde o ano de 2004 (PENNA, 2017). Como se trata 

de um discurso aos moldes do senso comum, debatido mais nas redes sociais e em espaços 

não acadêmicos, talvez os professores não tenham lhe conferido a devida proporção desde que 

ele se apresentou à sociedade. No entanto, essas ideias foram compartilhadas e ganharam 

força sobretudo na tentativa de trazer a opinião pública para seu campo de defesa.  

Penna (2017) analisa as concepções defendidas na página5 do movimento na internet. 

Segundo o autor, o endereço eletrônico disponibiliza quatro livros em sua biblioteca, os quais 

embasam o pensamento de que o professor não deve educar, o que seria de responsabilidade 

da família e da religião, mas instruir o aluno em um conhecimento neutro. Segundo essas 

obras, não se pode abordar a realidade do aluno, sob o risco de se realizar “doutrinação 

política e ideológica”. 

Além disso, os defensores deste movimento encorajam estudantes a identificarem 

possíveis “doutrinadores” e denunciá-los6. A desqualificação da figura do professor é uma 

característica muito marcante no discurso do “Escola sem partido”. Os trabalhadores docentes 

são colocados como inimigos do país e que, por isso, devem ser combatidos. 

                                                 
4 Projeto de lei que visa selecionar os assuntos que podem ser abordados pelo professor em sala de aula. 

Também conhecido como “escola da mordaça”. 
5 Disponível em: www.escolasempartido.org. Acesso em: 12 jun. 2018. 
6 Recentemente o presidente Jair Bolsonaro veiculou vídeo instigando estudantes a filmarem os professores em 

sala de aula caso estivessem supostamente cometendo doutrinação ideológica. 
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De acordo com Ramos (2017), os assuntos mais referidos pelo grupo que defende a 

“neutralidade” dos conteúdos escolares estão relacionados a questões como etnia, gênero, 

religião, política. Corroborando com Penna (2017), pode-se afirmar que se trata de estratégia 

do discurso fascista, utilizada para causar impacto e atrair a opinião pública.  

Sabe-se que essa neutralidade defendida pelo discurso desse grupo nada tem a ver com 

a objetividade do conhecimento. De acordo com Saviani (2013), a questão da neutralidade diz 

respeito ao interesse para o qual o conhecimento serve, melhor dizendo, a quem serve. A 

chamada neutralidade científica corresponde a uma visão abstrata e a-histórica do saber, ao 

passo que a questão da objetividade não se trata de ideologia, mas da gnosiologia, 

correspondência do conhecimento com a realidade. “Por aí se pode perceber que não existe 

conhecimento desinteressado; portanto, a neutralidade é impossível” (SAVIANI, 2013, p. 50), 

o que não implica na impossibilidade da objetividade do conhecimento.  

E é essa objetividade que não interessa à classe dominante da sociedade, que 

atualmente se encontra em uma posição privilegiada. Não lhe interessa desvendar as 

condições de exploração, de produção e reprodução que mantém as coisas tais como elas 

estão. 

A disseminação de um saber a-histórico, abstrato, sob pretexto de neutralidade 

ideológica é uma estratégia da classe burguesa para a manutenção do sistema vigente. O que 

seria dessa camada social se o proletariado desvendasse os mecanismos dessa situação? 

Faz-se extremamente útil e conveniente trazer a sociedade em geral para a defesa de 

um saber sem raízes históricas, sem concepções críticas, pois os interesses burgueses se 

opõem ao conhecimento objetivo (SAVIANI, 2013). Assim, sob o véu da ilusão de que os 

professores estariam envolvidos com determinados partidos políticos com vistas à doutrinação 

e ideologização dos estudantes, incentiva-se que a classe trabalhadora continue sob domínio 

dos burgueses. Pois, o “Escola sem Partido” tem seus partidos aliados propondo as leis para 

votação nos âmbitos federal, estadual e municipal.  

A contradição do nome desse projeto com a sua real proposta pode atrair, seduzir pais 

e até mesmo professores, que acreditam que escola não é lugar para se fazer política, mas que, 

antes, os docentes devem dominar a técnica em oposição ao político. 

Essa falsa dicotomia é denunciada pelos estudos de Saviani (2013, p. 55): 

 

Parafraseando Gramsci, eu diria que nós estamos ainda na fase romântica da defesa 

do compromisso político em educação. Nesta fase, os elementos da luta contra a 

concepção técnico-pedagógica restrita e supostamente apolítica dilataram-se 

morbidamente por causa do contraste e da polêmica. É necessário passar à fase 



41 

 

clássica, encontrando nos fins a atingir a fonte para a elaboração das formas 

adequadas de realizá-los. 

Ora, a identificação dos fins implica imediatamente competência política e 

mediatamente competência técnica; a elaboração dos métodos para atingi-los 

implica, por sua vez, imediatamente competência técnica e mediatamente 

competência política. Logo, sem competência técnico-política não é possível sair da 

fase romântica.  
  

Antes mesmo que a classe trabalhadora da educação pudesse se articular no sentido de 

superar o que Saviani (2013) trouxe como a fase romântica, a burguesia começa a alardear 

suas manobras pelas mídias, redes sociais e imaginário popular. No Brasil, parece haver uma 

clara distinção entre compromisso político e competência técnica no trabalho dos professores. 

Nesse sentido, ainda há muito o que se avançar na compreensão da população em 

geral com relação ao que significa o compromisso político. Há uma discussão, que pode se 

dizer, imatura e polarizada na atual conjuntura brasileira. Inflamados por projetos como o da 

Escola sem Partido, políticos de postura “conservadora” têm promovido ataques em direção à 

desvalorização da classe de trabalhadores docentes, que se materializam em investidas contra 

as universidades públicas e a educação pública de modo geral. 

Assim, o trabalho dos professores, apresenta uma vertente saudável, de produzir 

sentido quando os docentes percebem que podem transmitir conhecimento científico e 

sistematizado, possibilitando talvez, que haja alguma mudança na vida dos aprendizes. Por 

outro lado, em um sistema que não leva em conta o humano, mas prioriza o lucro, a profissão 

docente leva ao sofrimento, pela exploração levada às últimas consequências.  

O próximo capítulo levanta o debate acerca do sofrimento dos trabalhadores docentes, 

que inseridos no sistema do capital, manifestam no corpo os resultados dos desgastes aos 

quais são submetidos em seu trabalho.  
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2 SOFRIMENTO E ALIENAÇÃO DO TRABALHADOR DOCENTE 

 

A sociedade capitalista da forma como se sustenta atualmente apresenta-se como um 

grande desafio à saúde em geral dos trabalhadores e, de modo específico, aos trabalhadores 

docentes. A complexidade das relações e dos contratos de trabalho, as mudanças constantes 

na organização do trabalho docente, especificamente; tudo isso representa uma batalha na 

vida do professor em relação à manutenção da sua saúde física, mental ou psíquica. 

Faz-se necessário aqui deixar claro que entendemos o sofrimento psíquico não como 

um dado em si, mas como “síntese de múltiplas relações” (MARTINS, 2018, p. 135), pois, de 

acordo o materialismo histórico-dialético, a aparência pode revelar circunstâncias que não 

conseguimos apreender em um primeiro olhar. É preciso chegar ao concreto pensado. Para 

isso, pretendemos analisar a questão do sofrimento ou do mal-estar dos professores como um 

fenômeno a ser compreendido de maneira histórica e dialética. 

Para Martins (2018, p. 137), “[...] a atenção às formas pelas quais os professores vêm 

lidando com seus sofrimentos representa, hoje, um dos maiores desafios da psicologia da 

educação”. Entender essa relação do sofrimento docente com as condições objetivas de 

trabalho e reprodução social nessa atividade podem trazer a chave para a compreensão desse 

fenômeno.    

 

2.1 Estranhamento e alienação  

 

Para o materialismo histórico-dialético, somos seres genéricos, sociais, que mantém 

relações entre si, e que buscam no trabalho condições de reprodução da vida. Essas condições, 

de acordo com Martins (2018, p. 135), “[...] incidem positiva ou negativamente sobre o 

sujeito, condicionando a tonicidade emocional da relação e da resposta a tais condições”.  

Martins (2018, p. 135) continua: 

 

Entendo o sofrimento, então, como uma condição – não estável, não contínua e não 

idêntica a si mesma, que é inerente à vida humana e que, portanto, não pode ser 

avaliado de modo binário: como bom ou mau! Contudo, os fenômenos humanos – a 

vida humana, não é tão simples, de sorte que se o sofrimento “dói” – por isso não é 

bom, mas de outro lado, ele pode ser um recurso para o enfrentamento das situações 

desafiadoras e que exigem esforços adicionais – o que é bom! Por isso, penso que 

não podemos perder de vista que o sofrimento também é uma das determinações 

históricas que tem conduzido a humanidade na busca por alternativas diante de 

situações limitativas ou de ameaça – seja concreta ou simbólica, impulsionando 

inclusive a ciência, a arte, a filosofia etc. 
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A autora mostra que, de forma diversa às abordagens mais simplistas ou mecanicistas 

do entendimento do sofrimento psíquico, este deve ser compreendido enquanto um fenômeno 

manifesto da síntese de múltiplas determinações históricas, sociais, ontológicas; 

apresentando-se de maneiras diversas, de acordo com o momento histórico, a configuração 

social e a formação da nossa subjetividade. Assim, a subjetividade do professor enfrenta as 

transformações no mundo do trabalho, principalmente nos últimos anos, quando se aceleram 

as mudanças na ordem econômica e social e, de modo particular, na finalidade do trabalho 

docente.  

Martins (2018) questiona qual seria hoje a dimensão teleológica do trabalho docente 

diante de uma sociedade que preconiza uma formação educacional voltada aos critérios do 

mercado de trabalho exclusivamente, valorizando a adaptação aos ditames do capital. Além 

disso, a chamada gestão do trabalho docente, cada vez mais realizada de acordo com os 

programas empresariais de avaliação e administração, encontra-se totalmente focada no 

resultado, desconsiderando os processos envolvidos, além da profunda desvalorização 

salarial. 

O professor torna-se um executor, com todas as exigências e cobranças, por resultados 

esvaziados de sentido, com os “pacotes” prontos de aulas muitas vezes adquiridas do sistema 

privado de comércio de apostilas. De forma engessada na condução de seu trabalho, o 

professor vê sua autonomia e capacidade de reflexão minadas.  

Tudo isso ocorre em um cenário de políticas neoliberais, reforçando uma concepção 

individualizada de vida, de responsabilidade sobre sucesso ou fracasso nas realizações 

pessoais e profissionais, de estranhamento do outro. Em condições objetivas de perdas de 

direitos, há a desvalorização salarial e a ampliação da exploração. 

Martins (2018, p. 139, grifos da autora) resume: 

 

Em suma, o que estamos acompanhando nas atuais conjunturas é o mais absoluto 

descaso em relação à natureza concreta do ser humano, a ter como consequência o 

acirramento de contradições no âmbito do trabalho. E, ao se perder de vista a 

natureza concreta do indivíduo – como alguém que se torna humano por apropriação 

da cultura e, por conseguinte, pela via dos processos educativos, perde-se também 

de vista a natureza concreta da educação, a quem resta a tarefa de instruir para 

adaptar, preparando a ‘inteligência’ para resolver problemas imediatos de uma 

realidade crucificante e, assim, limitando a educação escolar a uma frágil formação, 

marcada por relações superficiais e pragmáticas com os conteúdos de ensino. 

 

Essa análise mostra como as condições objetivas enredadas historicamente acabam por 

reduzir o trabalho do professor e, em consequência, a própria educação escolar. Privilegiando 

essa concepção de educação para o mercado, ocorre a desqualificação da formação do próprio 
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professor, pois, para ele, também não é necessário, dentro dessa concepção, que se tenha 

formação sólida, embasada nos clássicos, no conhecimento historicamente acumulado e 

científico. 

A desqualificação profissional do trabalhador docente acarreta a insegurança do 

professor diante de sua prática, além do empobrecimento da subjetividade e do aumento do 

individualismo e competitividade no ambiente escolar. Martins (2018, p. 141) não quer “dizer 

com isso que todos os professores, subsumidos a esse tipo de formação, sofram”, mas diz não 

ter dúvidas em relação ao que se segue: “os que supostamente não sofrem, muitas vezes são 

os que fazem sofrer!”, e completa esse pensamento, afirmando que avalia 

 

[...] que o enfrentamento do sofrimento do(a) professor(a) demanda um forte 

investimento na formação para a resistência: resistência contra o ‘sem sentido’ do 

trabalho docente, resistência contra a certificação massificada; resistência contra a 

quebra de direitos democráticos e, acima de tudo, resistência contra a conversão das 

instituições escolares em instituições destinadas à execução acrítica de políticas 

limitadas aos interesses do Estado burguês. Se tais desafios só poderão ser 

enfrentados coletivamente, existe outro desafio, e esse sim, sob responsabilidade de 

cada professor(a) em particular: resistir à destruição dos mecanismos coletivos de 

luta! (MARTINS, 2018, p. 141-142, grifos no original). 

 

A luta dos trabalhadores da educação contra a precarização e desvalorização de seu 

trabalho só encontra sentido no coletivo. E não somente no âmbito da educação, mas da classe 

trabalhadora da sociedade. É preciso que cada indivíduo compreenda a genericidade do 

humano em cada colega e a capacidade de identificar que todos pertencem à mesma classe 

social. 

Moraes; Silva e Rossler (2010) ressaltam que a crítica das mediações e dificuldades do 

trabalho não deve se limitar ao reconhecimento de suas condições, mas, para além disso, o 

olhar deve tentar entender e desvelar as causas das dificuldades, da precarização. O que 

estaria envolvido no sofrimento do trabalhador não é aparente; é necessário ir à raiz do 

problema, superando o fenômeno em si. Se não conseguimos compreender a dimensão 

concreta de vida e do trabalho, as origens dos problemas relacionados a ele, as ações serão 

paliativos, incapazes de transformação social.  

Para Moraes; Silva e Rossler (2010, p. 75): 

 
[...] o entendimento das causas do sofrimento dos trabalhadores demanda a 

investigação das bases materiais que desencadeiam tal processo. Ou seja, é essencial 

a análise da estrutura econômica – relações sociais de produção e forças produtivas 

materiais – da sociedade capitalista para apreensão de determinada forma de 

organização psíquica. Essa análise contrapõe-se aos modelos explicativos hoje 

hegemônicos na ciência psicológica que naturalizam, subjetivizam e individualizam 
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o sofrimento, modelos esses também criticados por autores da Psicologia Histórico-

Cultural. 

 

Essa visão corrobora o entendimento marxiano de que são os homens que determinam 

as circunstâncias históricas e também são determinados por elas; são os aspectos materiais 

que constroem a consciência humana, e essa consciência reflete o mundo real; nesse sentido, 

reflete as formas objetivas e sociais de alienação.  

Almeida (2018) defende que as obstruções aos modos de andar a vida são formas de 

adoecimento e estão ligadas ao modo de produção da vida social. Na sociedade capitalista, 

características como a exploração do trabalho, a apropriação da mais-valia, o aprofundamento 

da desigualdade social com a acumulação de riqueza concentrada em poucas mãos, fazem 

com que o desenvolvimento das capacidades humanas se torne comprometido. 

A produção social da vida, irremediavelmente relacionada à reprodução do capital, 

limita a potencialidade humana. As capacidades não conseguem desenvolver-se de modo 

omnilateral, mas unilateral, mediada pela questão da propriedade privada.  O próprio Marx 

(2010, p. 79) afirma que:  

 

[...] constatamos que o trabalhador baixa à condição de mercadoria e à de mais 

miserável mercadoria, que a miséria do trabalhador põe-se em relação inversa à 

potência (Macht) e à grandeza (Grösse) da sua produção, que o resultado necessário 

da concorrência é a acumulação de capital em poucas mãos. 

 

Assim, o trabalhador rebaixado à condição de mercadoria tem sua personalidade 

limitada, bem como suas capacidades de objetivação, levando a um estranhamento e à 

alienação do trabalhador diante de sua produção. 

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a 

sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria 

tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das 

coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos 

homens (Menschenwelt). O trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a 

si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, 

de fato, mercadorias em geral.  

Este fato nada mais exprime, senão: o objeto (Gegenstand) que o trabalho produz, o 

seu produto, se lhe defronta como um ser estranho, como um poder independente do 

produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisal 

(sachlich), é a objetivação (Vergegenständlichung) do trabalho. A efetivação 

(Verwirklichung) do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho 

aparece ao estado nacional-econômico como desefetivação (Entwirklichung) do 

trabalhador, a objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação 

como estranhamento (Entfremdung), como alienação (Entäusserung) (MARX, 

2010, p. 80, grifos do original). 
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Marx, nos Manuscritos econômico-filosóficos, esboça uma teoria da subjetividade do 

trabalhador, em que este, ao entrar em contato com a objetividade do modo de produção 

capitalista, tem sua personalidade alterada para dar conta do sistema sob o qual está 

submetido.  

O trabalhador encontra-se em uma situação da qual não consegue sair por si, pois toda 

a sociedade está estruturada nessa forma de produção material e reprodução social. A 

sociedade de classes, baseada na questão da propriedade privada, não é natural, pois faz com 

que aqueles que trabalham não se encontrem nos resultados, nos produtos de seus processos. 

Assim, Marx (2010, p. 81) continua: 

 

[...] O trabalhador encerra a sua vida no objeto; mas agora ela não pertence mais a 

ele, mas sim ao objeto. Por conseguinte, quão maior esta atividade, tanto mais sem-

objeto é o trabalhador. Ele não é o que é o produto do seu trabalho. Portanto, quanto 

maior este produto, tanto menor ele mesmo é. 

 

Aqui ocorre o que Marx chama de estranhamento do objeto produzido, pois com a 

exteriorização do trabalho em um produto, o trabalhador passa a não mais reconhecê-lo como 

sua produção, mas antes como uma existência independente, externa e estranha a ele. Há a 

perda do objeto, o estranhamento do trabalhador diante de sua própria produção. Marx (2010, 

p. 82) explica: 

 

O estranhamento do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas leis nacional-

econômicas, em que quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir; 

que quanto mais valores cria, mais sem-valor e indigno ele se torna; quanto mais 

bem formado o seu produto, tanto mais deformado ele fica; quanto mais civilizado 

seu objeto, mais bárbaro o trabalhador; que quanto mais poderoso o trabalho, mais 

impotente o trabalhador se torna; quanto mais rico de espírito o trabalho, mais pobre 

de espírito e servo da natureza se torna o trabalhador. 

 

A relação essencial do trabalho é a do trabalhador com a sua produção, mas, na 

sociedade capitalista, não se considera a relação imediata entre o trabalhador e a produção, 

mas, antes, a entre o proprietário e os meios de produção. No entanto, esta não é natural. Marx 

(2010) afirma que o estranhamento, no entanto, não se apresenta somente no resultado do 

trabalho (produto), mas principalmente durante todo o processo da atividade produtiva. Ele 

descreve, então, como o trabalho afeta o trabalhador na sociedade de classes: 

 

Primeiro, que o trabalho é externo (äusserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence 

ao seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, que 

não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e 

espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruina o seu espírito. O trabalhador só se 
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sente, por conseguinte e em primeiro lugar, junto a si [quando] fora do trabalho e 

fora de si [quando] no trabalho. Está em casa quando não trabalha e, quando 

trabalha, não está em casa. O seu trabalho não é portanto voluntário, mas forçado, 

trabalho obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas 

somente um meio para satisfazer necessidades fora dele. Sua estranheza (Fremdheit) 

evidencia-se aqui [de forma] tão pura que, tão logo inexista coerção física ou outra 

qualquer, foge-se do trabalho como de uma peste. O trabalho externo, o trabalho no 

qual o homem se exterioriza, é um trabalho de autossacrifício, de mortificação. 

Finalmente, a externalidade (Äusserlichkeit) do trabalho aparece para o trabalhador 

como se [o trabalho] não fosse seu próprio, mas de um outro, como se [o trabalho] 

não lhe pertencesse, como se ele no trabalho não pertencesse a si mesmo, mas a um 

outro. Assim como na religião a autoatividade da fantasia humana, do cérebro e do 

coração humanos, atua independentemente do indivíduo e sobre ele, isto é, como 

uma atividade estranha, divina ou diabólica, assim também a atividade do 

trabalhador não é a sua autoatividade. Ela pertence a outro, é a perda de si mesmo 

(MARX, 2010, p. 82-83, grifos do original). 

 

Esse trabalho externo, estranhado, forçado, ao qual a classe trabalhadora é submetida 

sob pena de não conseguir manter-se viva, em caso de não o executar, leva à perda de si, ao 

alheamento total de sua atividade com sua vida. De modo que Marx deixa claro que o 

trabalhador só se sente livre em seus momentos de lazer, ou não-trabalho, em momentos de 

funções animais, como atender às necessidades básicas, biológicas de comer, beber, dormir. 

Mas se, até então, o sistema do capital mediava o tempo destinado à jornada de 

trabalho, sabe-se que, com o desenvolvimento dessa sociedade, há a mediação de toda a vida 

à produção e ao consumo, do tempo livre por meio dos ideais de comportamento (DONOSO, 

2015). Há a reificação também do que é feito fora da jornada de trabalho, levando à 

mercantilização de todas as facetas da vida humana. Parece que o sono é a última barreira a 

ser conquistada pelo capital. No entanto, diante da lógica capitalista de funcionamento 24 

horas por dia, o sono também passa a ser mercadoria, quando, por exemplo, as pessoas 

precisam recorrer aos medicamentos indutores do sono. 

 

É no esquema dessa temporalidade que não para e que não tem ciclos, que 

aumentam as estatísticas de indivíduos despertando durante a madrugada para 

checar e-mails – em outras palavras, o indivíduo tenta desesperadamente adaptar-se 

a este tempo que não é um tempo natural, e cuja impossibilidade de ser alcançado 

cria um permanente estado de frustração. O uso de medicamentos aumenta 

exponencialmente; para alcançar essa temporalidade que é a temporalidade do 

consumo e da produção, condições e respostas naturais de um indivíduo – algumas 

dessas respostas justamente a esse tempo esmagador – como timidez, aumento ou 

redução de apetite sexual, tristeza, são denominadas patológicas (DONOSO, 2015, 

p. 23-24).  
  

O ser humano é colocado em um modo de funcionamento que não é natural, nem 

humano, mas mediado pelas relações de produção e consumo levadas às últimas 

consequências. 
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O homem, então, estranha o produto do seu trabalho, concebe-o como um objeto 

autônomo, independente, diante dele; estranha a sua própria atividade, o ato da produção. O 

trabalhador encara então, sua vida – “pois o que é vida senão atividade” (MARX, 2010, p. 83) 

– como não pertencente a ele. É aqui que a teoria marxiana atinge o ponto que pretendemos 

colocar em evidência: o estranhamento de si. 

Assim como o homem estranha o processo e o produto de sua autoatividade, acaba 

estranhando a si mesmo e, como ser genérico que é, isso acaba levando-o ao estranhamento 

do outro. 

 

Na medida em que o trabalho estranhado 1) estranha do homem a natureza, 2) [e o 

homem] de si mesmo, de sua própria função ativa, de sua atividade vital; ela 

estranha do homem o gênero [humano]. Faz-lhe da vida genérica apenas um meio 

da vida individual. Primeiro, estranha a vida genérica, assim como a vida individual. 

Segundo, faz da última em sua abstração um fim da primeira, igualmente em sua 

forma abstrata e estranhada (MARX, 2010, p. 84, grifos do autor).  
 

Quando a vida individual se torna fim da vida genérica, a vida produtiva aparece como 

apenas um meio de satisfação das necessidades da vida, meio para manter-se vivo. A vida que 

deveria ser potência, engendradora de vida, reduz-se como meio de manutenção do físico. 

“[...] O trabalho estranhado inverte a relação a tal ponto que o homem, precisamente porque é 

um ser consciente, faz da sua atividade vital, da sua essência, apenas um meio para a sua 

existência” (MARX, 2010, p. 84-85, grifos no original). 

O homem, quando trabalha, realiza a objetivação da vida genérica, exterioriza a sua 

consciência, a materialidade e contempla-se a si e a sua criação. O trabalho estranhado, 

portanto, retira do homem a sua objetividade genérica, a sua própria vida genérica, 

desumanizando-o. O trabalho estranhado faz do ser genérico do homem um ser estranho a ele 

e à sua própria natureza; o que leva ao estranhamento do homem pelo próprio homem. Marx 

(2010, p. 86) define desta forma essa questão: “a questão de que o homem está estranhado do 

seu ser genérico quer dizer que um homem está estranhado do outro, assim como cada um 

deles [está estranhado] da essência humana”. 

Marx então se propõe a analisar a questão do estranhamento do trabalho e do homem, 

ao que indaga, a quem pertenceria então a atividade, o produto do trabalho se não ao 

trabalhador? “Se minha própria atividade não me pertence, é uma atividade estranha, forçada, 

a quem ela pertence, então?” (MARX, 2010, p. 86). 

A essa análise, encontra a sua resposta em um outro homem, que não o trabalhador, 

mas em um que exerce o domínio sobre ele. A uma outra classe de homens que não trabalha, 
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não produz, mas sim se apropria da atividade alheia. É esse homem que encontra fruição, 

onde o trabalhador encontra sofrimento. 

Conclui-se que “a relação do trabalhador com o trabalho engendra a relação do 

capitalista (ou como se queira nomear o senhor do trabalho) com o trabalho (MARX, 2010, p. 

87)”. Portanto, é a propriedade privada a consequência do trabalho estranhado. Ela resulta de 

todo o estranhamento do trabalhador com a sua atividade. 

A teoria marxiana encontra, então, a gênese do estranhamento na questão da 

propriedade privada: 

 

A propriedade privada nos fez tão cretinos e unilaterais que um objeto somente é o 

nosso [objeto] se o temos, portanto, quando existe para nós como capital ou é por 

nós imediatamente possuído, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por 

nós etc., enfim, usado [...]. 

O lugar de todos os sentidos físicos e espirituais passou a ser ocupado, portanto, pelo 

simples estranhamento de todos esses sentidos, pelo sentido do ter. A esta absoluta 

miséria tinha de ser reduzida a essência humana, para com isso trazer para fora de si 

sua riqueza interior (MARX, 2010, p. 108-109, grifos do autor). 

 

Essa necessidade criada e dirigida para o consumo, manutenção fundamental do 

sistema capitalista, leva à redução das capacidades e possibilidades humanas, ao obstáculo 

primeiro do desenvolvimento do homem em direção ao que o ser genérico e social preconiza.  

Marx (2010) entende que somente com a superação da sociedade capitalista baseada 

na propriedade privada o homem será capaz de emancipar-se, o que ele explica abaixo (p. 

109, grifos no original): 

 

A suprassunção da propriedade privada é, por conseguinte, a emancipação completa 

de todas as qualidades e sentidos humanos; mas ela é esta emancipação justamente 

pelo fato desses sentidos e propriedades terem se tornado humanos, tanto subjetiva 

quanto objetivamente. O olho se tornou olho humano, da mesma forma como o seu 

objeto se tornou um objeto social, humano, proveniente do homem para o homem. 

Por isso, imediatamente em sua práxis, os sentidos se tornaram teoréticos. 

Relacionam-se com a coisa por querer a coisa, mas a coisa mesma é um 

comportamento humano objetivo consigo própria e com o homem, e vice-versa. Eu 

só posso, em termos práticos, relacionar-me humanamente com a coisa se a coisa se 

relaciona humanamente com o homem. A carência ou a fruição perderam, assim, a 

sua natureza egoísta e a natureza a sua mera utilidade (Nützlichkeit), na medida em 

que a utilidade (Nutzen) se tornou utilidade humana. 
 

De acordo com Mészáros (2016), são os Manuscritos econômico-filosóficos que 

lançam a base fundamental da teoria marxiana da alienação, embora, já em sua tese de 

doutorado, Marx tivesse se aproximado de algumas questões relacionadas à alienação, como o 

que ele chamou de “individualidade isolada” ou “privatização da vida”.  
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Mesmo de maneira inicial, sua tese de doutoramento apresenta o que seria 

desenvolvido posteriormente nos Manuscritos, e, de forma mais contundente, na última seção 

desta obra, Dinheiro. 

 

Assim, o sistema de Marx in statu nascendi se completa quando ele percebe 

claramente que, embora o sistema do dinheiro atinja seu clímax com o modo de 

produção capitalista, não é possível compreender sua natureza mais íntima em um 

contexto histórico limitado, mas sim no quadro de referência ontológico mais amplo 

possível do desenvolvimento do ser humano por meio do seu trabalho, isto é, por 

meio do autodesenvolvimento ontológico do trabalho pela via dos intermediários 

necessários envolvidos em sua autoalienação e reificação indispensáveis em um 

determinado estágio (ou estágios) do seu processo de autorrealização (MÉSZÁROS, 

2016, p. 95-96, grifos no original).   
 

A dimensão ontológica da autoalienação no trabalho se desenvolve, então, nos 

Manuscritos, a partir da discussão sobre o trabalho estranhado. O trabalho alienado revela-se, 

então, como conexão entre os estranhamentos e o sistema do dinheiro. Este será analisado e 

desvelado como “mediador último de todas as mediações alienadas” (MÉSZÁROS, 2016, p. 

95). A alienação é desenvolvida de maneira bastante complexa e aborda diferentes pontos nas 

relações humanas, mas uma característica marcante desse conceito é ter como base uma 

sociedade baseada na primazia do dinheiro, possibilitando, a partir de então, o egoísmo das 

necessidades materiais. 

Mészáros (2016) define que a alienação é característica de uma sociedade da 

“universalização da venalidade”, a saber, onde tudo é vendido, tudo é transformado em 

mercadoria, inclusive o homem. A conversão das relações humanas em coisas possíveis de 

serem comercializadas, a divisão do ser social em indivíduos, a possibilidade de vender toda a 

experiência humana, coloca o homem diante da realidade do dinheiro, da individualização 

extrema, do culto à privacidade. 

Nessa sociedade, os indivíduos são levados a defenderem suas necessidades, buscarem 

seus objetivos de forma limitada, individual, isolada. Esses seres são considerados livres, não 

mais sendo propriedades de um senhor, dono de terras, como na época das relações feudais, 

por exemplo. No entanto, a alienação humana encontra sua força quando consegue garantir o 

direito de um novo senhor manipular os homens, supostamente livres, como coisas, dispostos 

a venderem-se por um contrato, por “livre escolha”.  

A reificação da pessoa de alguém e, consequentemente, a aceitação “livremente 

escolhida” de uma nova servidão – no lugar da antiga forma de servidão feudal, 

estabelecida e regulamentada politicamente – puderam avançar tendo como base 

uma “sociedade civil” caracterizada pelo primado do dinheiro, que abriu as 

comportas para a “servidão da necessidade egoísta” [...] (MÉSZÁROS, 2016, p. 39-

40, grifos no original). 
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Assim, lançam-se as bases para o desenvolvimento de uma nova sociedade, baseada 

no “livre contrato”, nas relações vendáveis, em que todas as faces da experiência humana são 

passíveis de comercialização. Aqui, o dinheiro é o mestre de todas as relações. A partir de 

então, as consequências desse modelo de sociedade serão levadas a cabo até que ela se esgote. 

 

2.2 Possibilidades de humanização X possibilidades de alienação 

 

Francioli (2010) alerta que a característica de contradição presente na sociedade 

capitalista também se faz no sistema escolar, pois a escola está sob os moldes deste sistema de 

produção. Assim, de forma concomitante, no campo da educação, estão o aspecto 

humanizante ou humanizador da transmissão de conhecimento e a reprodução da ideologia da 

classe dominante. 

A autora estuda o trabalho docente, o qual, segundo ela, “está submetido à 

fragmentação, à hierarquização, à desqualificação e, consequentemente, à alienação” 

(FRANCIOLI, 2010, p. 144). O trabalho do professor, nas últimas décadas, vem se 

distanciando da sua concepção intelectual, encaminhando-se para um estágio em que o 

docente seja um executor ou um trabalhador que seja capaz de reproduzir tarefas repetitivas e 

sem sentido para ele. Aqui as “novas pedagogias” exercem sua influência, excluindo o ensino 

do leque de atividades do professor, pois agora são os alunos que precisam “aprender a 

aprender”. Diante dessa realidade, o professor perde a essência de seu trabalho, pois se não se 

pode mais falar em transmissão de conhecimento, o que faz um professor? 

Para as pedagogias dominantes no Brasil dos últimos anos, não há mediação com a 

realidade concreta, social. O professor deve acompanhar o aluno no seu processo, a seu 

tempo, e ao seu interesse pelos temas que fizerem parte do cotidiano. Do contrário, o aluno da 

classe trabalhadora pode não ter chance de participar ativamente da sociedade. Dessa forma, 

ocorre a manutenção da alienação, essencial para a manutenção do sistema capitalista: o 

professor, alienado da realidade social, trabalha para que o aluno permaneça nessa mesma 

condição, mesmo que não esteja consciente disso. Sobre a alienação no trabalho docente, 

Newton Duarte (2007, p. 56) diz que: 

A alienação no caso do trabalho educativo possui uma diferença em relação a outros 

tipos de trabalho. Em outros tipos de trabalho o produto pode não ser prejudicado 

pela alienação do processo. O trabalhador pode se alienar, se esvaziar no processo de 

produção, mas o produto vir a enriquecer a sociedade. O trabalhador pode se 

unilateralizar no processo e o produto contribuir para a universalização do gênero 

humano. Mas isso não ocorre no caso do trabalho educativo. Nesse caso, a alienação 
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do trabalhador perante o processo gerará também a alienação no que se refere ao 

produto, no caso, à formação do indivíduo educando. Assim, se o trabalho educativo 

se reduzir, para o educador, a um simples meio para a reprodução de sua existência, 

para a reprodução de sua cotidianidade alienada, esse trabalho não poderá se efetivar 

enquanto mediação consciente entre o cotidiano do aluno e a atuação desse aluno 

nas esferas não-cotidianas da atividade social. A atividade educativa se 

transformará, também ela, numa cotidianidade alienada, que se relacionará 

alienadamente com a reprodução da prática social. 

 

O trabalho educativo, portanto, apresenta a particularidade de provocar no resultado 

do processo uma deformação importante. Seu produto será necessariamente afetado pela 

alienação do trabalhador.  

Nessas condições, o trabalhador docente encontrará muita dificuldade para superar o 

estranhamento de si, de seu trabalho e do outro, pois está alienado, alheio a si próprio, ao 

conhecimento de si enquanto ser social representante do gênero humano, da sociedade. 

Dificilmente, esse trabalhador desenvolverá, nessas condições, um pensamento crítico a 

respeito da sua prática pedagógica, das teorias educacionais que a embasa, da realidade social 

concreta. 

O trabalho docente dos últimos anos se caracteriza por situações como as que 

Francioli (2005) descreve em sua dissertação de mestrado Profissão docente: uma análise dos 

fatores intervenientes na prática educativa. 

 

- O professor trabalha de forma fragmentada, perdendo a autonomia, o 

conhecimento do todo e fica incapaz de trabalhar independentemente do capital; 

- a atomização do trabalho pedagógico inibe as forças intelectuais do professor, já 

que a produção intelectual, o conhecimento, concentra-se a serviço do capital e 

confronta-se com o trabalhador como força estranha e dominadora;  

- a mecanização do trabalho docente expropria o saber do professor sobre suas ações 

pedagógicas, tornando-o incapaz de pensá-lo e concebê-lo na sua totalidade; 

- a desqualificação docente priva-o do debate das grandes questões sociais: salários, 

desemprego, guerras; transformando o espaço escolar em espaço do silêncio, da 

aceitação e do conformismo; 

- a forma como o sistema educacional atende às necessidades do capital, obriga o 

professor a um trabalho cansativo, apático, indiferente, condicionando-o a produzir 

algo que lhe permita ganhar a vida. Quando o sistema exige mudanças de 

concepções, de metodologias do educador – e isto ocorre, quase sempre, a cada 

mudança de governo – exige-se a mudança de sua prática pedagógica e o 

cumprimento da nova ordem estabelecida (FRANCIOLI, 2005, p. 48). 

 

O trabalho educativo, moldado nessas concepções, afasta o trabalhador da essência de 

seu processo de trabalho, da natureza emancipadora, distancia-o da possibilidade de 

realização, reduz essa atividade essencial a mero meio para obtenção de salário (precário) e 

manutenção da vida.  
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Permanece, assim, dominado pelo sistema, expropriado do saber de seu trabalho, 

incapaz de atingir o pleno desenvolvimento enquanto ser humano individual e social, 

alienado. Não seria exagero afirmar que esse mal-estar resulta em sofrimento psíquico. 

“Quando a ação docente se torna somente prática, ela deixa de compreender a 

realidade que se transforma todos os dias e passa a exercer uma ação centrada no puro fazer” 

(FRANCIOLI, 2005, p. 61). Um fazer esvaziado de sentido, a prática pela prática, levando 

professor e aluno a se questionarem sobre a importância do processo educativo. Uma prática 

incapaz de realizar uma ação transformadora na vida dos estudantes, do próprio trabalhador, 

portanto, sem a capacidade de generalização e compartilhamento do saber para a 

transformação universal.  

É um trabalho alienado da possibilidade de realização, desenvolvimento pleno da 

identidade, do psiquismo, levando a mera execução de tarefas que podem soar sem sentido 

para o trabalhador, o que favorece o sofrimento e o adoecimento relacionados ao trabalho.  

Limita a visão da totalidade, divide-se o pensamento, a capacidade intelectual fica 

comprometida a ponto de o professor não conseguir vislumbrar outra alternativa para sua 

situação, para a condição de seu aluno, para sua escola ou seu país. Torna-se um alienado e 

sua relação com a sociedade também; torna-se incapaz de cogitar qualquer possibilidade de 

rompimento e superação desse modelo.  

O professor fica impossibilitado de encontrar a emancipação humana, 

consequentemente, de transmitir essa possibilidade aos alunos. Nessa condição, a escola não 

consegue cumprir o seu papel fundamental, e se torna espaço de silenciamento, manutenção e 

reprodução do sistema. 

 

Quanto mais alienado for o trabalho, quanto mais ele estiver inserido em relações de 

produção baseadas na propriedade privada dos meios de produção, mais a 

apropriação necessária à execução do trabalho será parcial, fragmentada, externa à 

personalidade do trabalhador, tornando sua reprodução como trabalhador um 

processo antagônico à sua reprodução como ser humano (DUARTE, 2007, p. 45). 

 

Se entendemos a prática educativa como mediação entre o cotidiano e o científico, ou 

como definida pela pedagogia histórico-crítica, entre a prática social no ponto de partida e a 

prática social no ponto de chegada (DUARTE, 2007), qual trabalho estamos realizando 

atualmente enquanto professores? 

 

Também para o trabalhador educador sua atividade de trabalho pode se tornar um 

simples meio de assegurar sua existência, um simples meio de satisfazer a 

necessidade da existência ao invés de ser uma atividade na qual ele, o educador, se 
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reproduza a níveis cada vez mais elevados como indivíduo pertencente ao gênero 

humano. As condições objetivas e subjetivas do trabalho educativo podem se tornar 

alienantes e cercear em muito as possibilidades do educador possuir, no ponto de 

partida do processo educativo, a “síntese precária” à qual se referiu Saviani 

(DUARTE, 2007, p. 53, grifo do autor).  

 

Duarte afirma que, quando o professor está alienado das relações sociais, da realidade, 

não consegue compreender a prática social inicial na relação com o aluno. Saviani (2012) 

explica que, na relação aluno-professor, o último, por estar mais desenvolvido, deveria 

apresentar a síntese do conhecimento no início do processo educativo. 

Francioli (2005) diz que o trabalhador, quando alienado, não se reconhece autor de sua 

atividade, não se sente identificado com o processo e nem com o produto. Pelo contrário, 

estranha-os. Sua atividade torna-se uma entidade estranhada, desligada de sua personalidade. 

Assim, o pensamento intelectual, a possibilidade de análise, crítica e reflexiva, do professor se 

compromete. De maneira gradual, esse aspecto é substituído pela execução repetitiva, pela 

prática esvaziada de teoria e de sentido. 

E é esse profissional alienado, sem consciência de classe que se torna uma presa fácil 

para as falácias do capital, como por exemplo, a ideia de escola neutra, de educação permeada 

pela neutralidade, como se cada ser não tivesse história, não viesse carregado por concepções 

de vida. Isso se atualiza na questão do projeto “escola sem partido”7. 

 Ainda, nessa realidade do trabalho educativo na produção capitalista, há a jornada de 

trabalho, questão também mencionada pelas professoras entrevistadas nesta pesquisa. O 

professor precisa seguir uma programação de horários, muitas vezes com correria, para dar 

conta do cronograma, das atividades agendadas para o dia. Assim, o conhecimento é tratado 

como mercadoria, subordinando-se cada vez mais ao capital.  

Francioli (2005) ressalta que a exigência que se faz sobre os trabalhadores de modo 

geral também recai sobre os professores, para que estes busquem aperfeiçoamento, formação 

constante, cursos. No entanto, a intensificação da carga de trabalho, somada aos salários 

insuficientes, torna essa tarefa difícil para o docente. 

Assim, os professores dominados pela alienação, “vivem cheios de angústias, 

insatisfações, ansiedades, preocupações” (FRANCIOLI, 2005, p. 61). Os ditames da 

sociedade baseada na produção capitalista, na divisão do trabalho, nas crises estruturais do 

sistema, levam o trabalhador a interiorizar a ordem externa do funcionamento das relações 

sociais. Sobre isso, Marx (2010, p. 107, grifos no original) afirma: 

 

                                                 
7 Tratado no primeiro capítulo. 
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Acima de tudo é preciso evitar fixar mais uma vez a “sociedade” como abstração 

frente ao indivíduo. O indivíduo é o ser social. Sua manifestação de vida – mesmo 

que ela também não apareça na forma imediata de uma manifestação comunitária de 

vida, realizada simultaneamente com outros – é, por isso, uma externação e 

confirmação da vida social. A vida individual e a vida genérica do homem não são 

diversas, por mais que também – e isto necessariamente – o modo de existência da 

vida individual seja um modo mais particular ou mais universal da vida genérica, ou 

quanto mais a vida genérica seja uma vida individual mais particular ou universal.  

 

O indivíduo, portanto, é uma manifestação do funcionamento social, “existência 

subjetiva da sociedade pensada e sentida para si” (MARX, 2010, p. 108) assim como a 

sociedade se manifesta como uma externação da vida humana. O trabalhador externa em sua 

vida particular as condições materiais de vida social, a estrutura da sociedade com todas as 

suas características. O professor pensa e é aquilo que vive, as condições nas quais está 

inserido.  

O pensamento é mediador da prática social e mediado por ela. Se o trabalhador se 

encontra em situação de trabalho fragmentado, mecânico, pragmático, também a sua 

capacidade de pensar será comprometida. A expressão da individualidade será marcada pelas 

determinações coletivas.  

O professor, enquanto trabalhador privilegiado no sentido de estar diretamente 

envolvido com a transmissão de conhecimentos para as próximas gerações, precisa conseguir 

se desvencilhar das armadilhas do capital e buscar desopacizar as relações sociais.  

Se, somente por meio da superação da sociedade capitalista, as contradições e 

sofrimentos do trabalho alienado serão superadas, a educação socialista precisa ser conhecida 

por esses trabalhadores.  

 

Os professores não podem estar alheios a estas questões, não podem deixar de 

buscar respostas para as manipulações que vivem no dia a dia, dentro e fora da 

escola, mediante a força compressora do capital e das ideologias das classes 

dominantes. São necessárias mudanças, mas mudanças reais, sem desvincular seu 

papel de educador, isto é, rebelar-se e desafiar, na sua ação cotidiana, a dominação 

que lhe é imposta pela alienação produzida pela estrutura econômica da sociedade 

(FRANCIOLI, 2005, p. 64). 

 

O professor precisa entrar na luta revolucionária pela superação das imposições 

capitalistas. Isso não ocorre sem razão de ser, pois o próprio sistema se organiza para que os 

trabalhadores não consigam de fato apreender as contradições, não tenham tempo para a 

reflexão, para a luta e participação em movimentos sociais, por exemplo. A intensificação das 

atividades, o aumento da jornada de trabalho e as pressões por resultados colocam os 
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professores em condições de se dedicarem quase que exclusivamente à rotina de trabalho 

obrigatório.  

É preciso compreender o quanto o trabalho está ligado à construção da identidade 

humana, o quanto o homem se reconhece também como humano no desenvolvimento de sua 

atividade vital. Mascarenhas (2002) mostra o trabalho como uma potência humanizadora na 

medida em que é o mediador fundamental entre o ser individual e o ser social. Na nossa 

concepção de homem, o indivíduo é social, constitui sua individualidade tecendo-se 

socialmente. A individualidade está inserida em determinado contexto social, é enquanto ser 

social que o homem se realiza, pois, é apenas na relação com o outro que ele encontra os 

instrumentos necessários para o seu desenvolvimento. 

 

O ingresso no mundo concreto do trabalho confere valor social, reproduzindo o 

imaginário coletivo de valorização moral do ser trabalhador. Permite a aquisição de 

qualificações que são agregadas à identidade do trabalhador e incorporadas ao eu. 

Na vida adulta, a inserção no mundo do trabalho aparece como consequência lógica 

de uma vida “adaptada” e “normal” e como atributo de valor em uma sociedade 

pautada pelo fator produtivo. A articulação identidade e trabalho apresenta-se como 

indispensável, quer se considere a identidade psicológica (individual), quer se 

considere a identidade social (grupal) (MASCARENHAS, 2002, p. 62, grifos da 

autora). 
 

No entanto, com as demandas do mundo do trabalho de hoje, próprias do modelo 

neoliberal, estas acabam por desgastar cada vez mais o trabalhador da docência, que tenta 

respondê-las, assumindo posturas que exigem muito de suas possibilidades físicas e 

cognitivas.  

As instituições de ensino colocam o professor no papel de “atender a um cliente”, 

descaracterizando a função docente, gerando mais atribuições e carga de trabalho (LEVY; 

SOBRINHO, 2010). O trabalho sendo desempenhado em jornadas cada vez maiores, faz com 

que o docente precise se deslocar de uma escola a outra, busque adaptar-se a diferentes 

ambientes de trabalho, além de passar mais tempo pesquisando e preparando aulas.  

Existem ainda exigências cada vez maiores sobre os professores no sentido de dar 

respostas inovadoras e criativas frente à escassez de recursos para o desenvolvimento das 

atividades na escola (BALINHAS et al. 2013). Em nossa sociedade, por meio do discurso 

hegemônico repetitivo, com grande colaboração da mídia, produzem-se imagens de sacrifício, 

doação e uma convicção de dever em lidar com as condições desfavoráveis. Isso acaba por 

naturalizar a escassez no ambiente escolar, evidenciando o crescente desprestígio do 

professor.  
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Além disso, inculca nos trabalhadores que eles não estão se empenhando na 

construção da educação como deveriam, com tamanha abnegação como nos casos veiculados.   

O trabalho docente pode ser definido então como aquele que compreende os sujeitos 

enquanto profissionais, que desenvolve algum tipo de atividade de ensino ou docência, que se 

identificam como tal, em determinadas condições em um ambiente escolar (DUARTE, 2010). 

São as atribuições e relações que acontecem no espaço da instituição de ensino, para além da 

sala de aula, submetido à lógica do sistema capitalista de organização produtiva. 

Segundo Duarte (2010), as pesquisas sobre trabalho docente têm se concentrado nos 

aspectos da formação e das mudanças pelas reformas educacionais dos últimos anos, 

acompanhando assim, as transformações políticas e sociais. No entanto, a partir da década de 

1980, com os dados preocupantes sobre sofrimento psíquico desses trabalhadores e 

estatísticas psiquiátricas importantes, o foco das pesquisas acadêmicas tem se direcionado 

para a saúde do professor e para o que foi denominado “mal-estar docente”.  

 

2.3 Síndrome de Burnout e Mal-estar docente: sintomas de uma sociedade adoecida 

 

As pesquisas têm mostrado, segundo Balinhas et al. (2013), que as intensas cobranças 

ao professor, aliadas à falta de suporte, têm conduzido a categoria para ter cada vez menos 

experiências de prazer com o trabalho e, por outro lado, desgaste, estresse e irritabilidade. A 

procura por medicamentos e outras formas de aliviar o mal-estar relacionado ao trabalho tem 

aumentado, provocando assim, menos vontade de ir para a sala de aula, tanto naqueles que já 

atuam quanto na sociedade em geral. 

 

2.3.1 Burnout: o fim da linha 

 

Codo (2006) reflete sobre a crise de identidade a qual os professores enfrentam com 

relação ao seu saber-fazer, diante de uma realidade cada vez mais exigente no mundo do 

trabalho e uma sociedade em transformação impondo diferentes posturas a esses profissionais. 

O vínculo afetivo entre professor-aluno é exigido pelo trabalho de ensinar, mas, ao mesmo 

tempo, interditado, ao passo que a influência do educador sobre educando nunca pode ser 

completa.   

O trabalho repetitivo e intenso, avaliado individualmente, impõe ao trabalhador que 

suspenda a reflexão ou o pensamento mobilizado pela afetividade e concentre-se 
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exclusivamente na produção, intensificando seus esforços e “se autoacelerando” em nome da 

produtividade. 

O sofrimento no trabalho tem sido estudado sob diferentes enfoques teóricos e 

metodológicos, pois este é um fenômeno que se apresenta à sociedade e necessita de 

compreensão. Os professores não se eximem desse sofrimento, no entanto, o trabalho docente 

apresenta especificidades quanto à sua natureza fazendo-se necessário um olhar também 

específico para essa questão.  

O burnout é descrito por Wanderley Codo como uma síndrome da desistência do 

trabalho mesmo ainda estando na sala de aula8. O professor percebe-se em um estado de 

completa exaustão emocional, endurecimento afetivo e dificuldade cada vez maior de se 

envolver no trabalho.  

De acordo com Benevides-Pereira (2010) a síndrome de Burnout, ou também 

conhecida como a síndrome do esgotamento no trabalho, se caracteriza pela presença crônica 

do estresse do trabalho, apresentando as consequências de três principais fatores, a saber: 

exaustão emocional, desumanização e redução da realização pessoal. 

São características da exaustão emocional sensações relacionadas a um esgotamento, 

sentimento de que não há mais energia para oferecer nada, de que se chegou ao limite de 

todas as possibilidades. A desumanização apresenta-se como um distanciamento dos colegas, 

parceiros de trabalho ou qualquer pessoa que demande relacionamento no trabalho, é uma 

tentativa de defender-se, de proteger-se contra as dificuldades pelo isolamento. A falta de 

realização pessoal expressa-se pela perda do sentido do trabalho para o sujeito, acompanhada 

da diminuição da satisfação com as atividades de trabalho.  

 

Burnout é um termo do idioma inglês que significa o ponto de limite a partir do qual 

algo parou ou se acabou por absoluta falta de energia, algo que se tornou inoperante 

pelo seu uso (...). A chama de uma vela que se apaga, o drogadito que tomou todas, 

a queima de uma lâmpada por um curto-circuito são exemplos do emprego dessa 

expressão em inglês. Na psicologia, o termo é utilizado como uma metáfora que 

expressa o esgotamento físico, mental e emocional do trabalhador em função do 

labor que vem desempenhando (BENEVIDES-PEREIRA, 2010, p. 10-11, grifos do 

autor).    

  

Assim, quando o trabalhador apresenta características do adoecimento pela síndrome 

do esgotamento pelo trabalho ou burnout, dificilmente ele poderá voltar para as suas 

atividades de trabalho anteriores, pois ele já está “queimado”, cronicamente estressado. Essa 

síndrome não é reversível.  

                                                 
8 Nesse trabalho, será abordada a situação do professor não nos casos de burnout ainda. 
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A alternativa do trabalhador doente será o afastamento permanente ou a mudança de 

área, pois não há possibilidade de se continuar. Assim, muitos professores são retirados da 

sala de aula e colocados em posições como biblioteca ou secretaria, o que também representa 

uma frustração para o trabalhador que se vê desempenhando uma função para a qual não 

buscou.   

Os primeiros estudos sobre o desânimo no trabalho datam da década de 1970. A partir 

de então tem sido construído o modelo teórico da síndrome de burnout, que ocorre em nível 

internacional. No Brasil, as pesquisas recentes têm revelado dados preocupantes sobre a 

“desistência psicológica” nos trabalhadores da educação (CODO, 2006). Essa desistência 

psicológica se apresenta sob a forma de sofrimento psíquico dos professores. 

Pesquisas recentes têm apontado que as profissões que demandam relacionamentos 

interpessoais de maior proximidade, nos quais os profissionais estão frequentemente expostos 

ao contato com pessoas em busca de algum tipo de auxílio, estão mais facilmente relacionadas 

ao estresse crônico, ou síndrome de burnout (LEVY; SOBRINHO, 2010). Diante disso, a 

docência tem sido apresentada como uma das profissões mais estressantes do mundo do 

trabalho atual. 

Levy e Sobrinho (2010) mostram que as condições nas quais o trabalho do professor é 

realizado incluem problemas de ordem material: estrutural, falta de recursos para o 

desenvolvimento de atividades; ambientes de violência: ameaças e agressões; questões 

salariais; falta de reconhecimento por parte da sociedade; sobrecarga física e mental; exclusão 

do professor dos processos decisórios; além de dificuldades de relacionamento com pais, 

alunos, gestores.  

Muitas vezes, diante dos problemas apresentados relativos ao trabalho docente, os 

professores se deparam com um estado de mal-estar que acaba por provocar sentimentos de 

angústia frente ao seu trabalho, levando ao absenteísmo e até mesmo à desistência 

(psicológica: diminuindo o seu envolvimento, embora ainda presente na sala de aula; ou 

mesmo, abandonando de fato do trabalho).  

Apesar da inegável realidade do mal-estar (até mesmo pelos dados apresentados), há 

relatos de homens e mulheres felizes, sentindo-se realizados trabalhando no magistério 

(ESTEVE, 1999). Segundo amostra estudada na pesquisa realizada por Esteve (1999), houve 

professores que, mesmo submetidos ao aumento das exigências e constantes transformações 

no espaço escolar, souberam elaborar essas questões e seguir na carreira docente 

efetivamente.  



60 

 

Pesquisas sobre estresse, ansiedade e burnout são realizadas para estudar a ligação do 

trabalho com o sofrimento e o adoecimento dos trabalhadores das mais diversas áreas de 

atuação. Em nossa pesquisa, buscamos apresentar o conceito de “mal-estar docente” para 

caracterizar o quadro dos professores que apresentam sintomas de angústia com relação ao 

seu trabalho (QUEIROZ, 2014). No entanto, o mal-estar se caracteriza por um “pré-

adoecimento”. Nesse estágio há presença de sentimentos de angústia, sofrimento, sensações 

negativas, mas não se trata ainda de um estresse crônico, como no caso do burnout.   

 

2.3.2 Mal-estar docente: o sinal de que algo não caminha bem 

 

O espanhol José Manuel Esteve, após várias pesquisas com professores, desenvolveu o 

conceito de “Mal-estar docente”, como “uma enfermidade social produzida pela falta de apoio 

da sociedade aos professores”. Esse mal-estar gera, assim, sentimentos de angústia, 

sofrimento, desvalorização, resultando até mesmo em adoecimento físico e psíquico. Neste 

estudo, entretanto, o mal-estar do professor é compreendido como uma manifestação do 

aprofundamento da alienação no trabalho. De acordo com Esteve (1999, p. 25, grifo do autor), 

 

Desde muito tempo vem-se utilizando o tópico “mal-estar docente” [...], 

empregando esta expressão como a mais inclusiva das utilizadas na bibliografia 

atual para descrever os efeitos permanentes de caráter negativo que afetam a 

personalidade do professor como resultado das condições psicológicas e sociais em 

que se exerce a docência. [...] a conjunção de vários fatores sociais e psicológicos, 

presentes na situação em que se exerce a docência atualmente, está produzindo o que 

se chama “um ciclo degenerativo da eficácia docente”.  

 

Esteve (1999) apresenta o mal-estar docente como uma condição sintomática que afeta 

os professores, o resultado de múltiplos fatores incidindo sobre eles, os quais ele divide entre 

primários e secundários. Sendo os primários àqueles que incidem sobre a ação do professor na 

sala de aula; e os secundários, ao contexto social e ambiental. Para o autor, a ação dos fatores 

secundários afeta a eficácia do trabalho docente, pois diminui a motivação do professor para a 

realização de seu trabalho. 

Esteve (1999) esclarece que, apesar de ter realizado pesquisas com professores 

espanhóis, o fenômeno do mal-estar entre os professores não se encontra de maneira alguma 

limitado ao seu contexto geográfico; é internacional, alcançando os mais diversos países, com 

as primeiras evidências aparecendo por volta da década de 1980. Países como Inglaterra, 

França e Suécia logo no início dos anos 1980, publicaram trabalhos a respeito da escassez de 
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professores, pois a profissão já não interessava aos jovens, a ponto de não conseguirem 

substituir àqueles que se aposentavam. Para o autor, 

 

A expressão “mal-estar docente” é intencionalmente ambígua. O termo “mal-estar” 

refere-se, segundo o Dicionário da Academia Real da Língua, a um “desolamento ou 

incômodo indefinível”. A dor é algo determinado e que podemos localizar. A doença 

tem sintomas manifestos. Quando usamos o termo “mal-estar” sabemos que algo 

não vai bem, mas não somos capazes de definir o que não funciona e por quê 

(ESTEVE, 1999, p. 12).   
 

Nos últimos anos, com o aumento da responsabilidade e das exigências sobre o 

professor, acompanhado de rápidas transformações no mundo do trabalho, alinhamento das 

políticas educacionais aos ditames capitalistas e intensificação do trabalho, houve 

modificação do papel do professor, implicando em mal-estar para a categoria, que precisa 

fazer esforços constantes para se adaptar às novas configurações. 

 

A acelerada mudança do contexto social, em que exercemos o ensino, apresenta, a 

cada dia, novas exigências. Nosso sistema educacional, rapidamente massificado nas 

últimas décadas, ainda não dispõe de uma capacidade de reação para atender às 

novas demandas sociais. Quando consegue atender a uma exigência reivindicada 

imperativamente pela sociedade, o faz com tanta lentidão que, então, as demandas 

sociais já são outras. Portanto, os professores se encontram ante o desconcerto e as 

dificuldades de demandas mutantes e a contínua crítica social por não chegar a 

atender essas novas exigências. Às vezes o desconcerto surge do paradoxo de que 

essa mesma sociedade, que exige novas responsabilidades dos professores, não lhes 

fornece os meios que eles reivindicam para cumpri-las. Outras vezes, da demanda de 

exigências opostas e contraditórias (ESTEVE, 1999, p. 13).  
 

Houve uma expansão do trabalho dos professores, pois estes tiveram que assumir 

demandas recentes que até então cabiam à família, por exemplo. Esteve (1999, p. 29) diz que 

“o papel tradicionalmente designado às instituições escolares, com respeito à transmissão de 

conhecimento, viu-se seriamente modificado”. A transferência de responsabilidades 

anteriormente devidas à comunidade e à família causou um aumento no trabalho dos 

professores e uma ampliação de seu papel levando a uma indefinição da complexa função do 

professor.   

Com isso, amplia-se também as necessidades a serem abordadas na formação dos 

professores. A partir disso, qual seria o papel do professor e as reais necessidades de 

formação? Seriam os professores os responsáveis pela educação integral, pela mediação de 

conflitos, entre tantas outras plataformas, como defendem alguns pontos de vista?  

 

No momento atual, os professores se encontram com uma nova fonte de mal-estar ao 

pretender definir o que devem fazer, que valores vão defender; porque na atualidade 
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perdeu-se o antigo consenso, ao que se sucedeu um processo de socialização 

conflitivo e fortemente divergente (ESTEVE, 1999, p. 30-31). 

 

Se algumas correntes teóricas defendem que o papel do professor não é transmitir 

conhecimento, qual seria então? Essas mudanças, acompanhadas de teorias pedagógicas 

neoliberais contribuem para uma desconstrução do que se entendia por ser professor, 

enfraquecendo a identificação social, o desenvolvimento da identidade do docente. 

Esteve (1999, p. 14) diante da realidade que lhe era possível analisar a época das suas 

pesquisas, defende que  

 

A solução dos problemas sociais nunca é linear e instantânea. Enfrentar o mal-estar 

docente e reduzir seus efeitos negativos passam por uma ampla série de medidas 

completas, cujo início requer um notável esforço, e cujos efeitos só serão visíveis a 

médio prazo. Adequar a formação dos professores às novas exigências do ensino e 

revalorizar a imagem social da profissão docente são hoje medidas urgentes com as 

quais os professores e a administração do ensino já começam a se preocupar. 

 

O autor continua: “A batalha vai se resolver nos anos 90. Nela precisamos que nossos 

professores recuperem o orgulho de serem docentes, e que nossa sociedade reconheça o 

importante trabalho que realizam” (ESTEVE, 1999, p. 14). Respondemos à afirmação de 

Esteve que a batalha não se resolveu, mas, por outro lado, os problemas se agravaram. As 

condições verificadas em sua pesquisa com relação ao mal-estar ainda não haviam atingido o 

ponto máximo. Os anos 1990 e 2000 foram de mais precarização e desvalorização do trabalho 

dos professores.  

Em matéria publicada pela Agência Brasil (2018), uma pesquisa realizada no Brasil 

revelou que metade dos professores brasileiros não recomendam a própria profissão. Para 

Silva (2019, p. 61), “uma parcela ínfima de jovens brasileiros deseja ser docente e, dentre 

aqueles que ingressam nas licenciaturas, muitos desistem do curso ou da profissão seja antes 

ou depois de lecionarem de fato. As condições em que a docência se realiza são cada vez 

menos atrativas”. 
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3 DESVELANDO AS MEDIAÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DO MAL-ESTAR 

DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE MINEIROS-GO 

 

O presente capítulo objetiva compreender o processo histórico de precarização ou 

valorização do trabalho do professor e suas contradições; levantar as mediações das quais os 

professores lançam mão para enfrentar a realidade do trabalho na Educação; além de analisar 

como os professores enfrentam o estranhamento intrínseco ao seu trabalho. Também serão 

apresentados e analisados os dados coletados na pesquisa de campo. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa e apresentação dos sujeitos  

 

 A pesquisa de campo foi realizada no município de Mineiros, que se localiza a pouco 

mais de 400 km da capital Goiânia, na chamada zona do Alto Araguaia. Faz limites com o 

município de Caiapônia-GO, Santa Rita do Araguaia-GO, Jataí-GO e com o estado do Mato 

Grosso. De acordo com dados do IBGE, apresenta uma população estimada para o ano de 

2019 de 66.801 pessoas.  

A história do município é brevemente relatada a seguir. Até meados do ano de 1873, 

não havia ocupação do território, quando as primeiras famílias se fixaram na região, oriundas 

do Estado de Minas Gerais.  Com o desenvolvimento do povoado, o coronel Carrijo, membro 

da família fundadora da cidade, os Carrijo de Rezende, proprietário da maior parte das terras 

locais, construiu a primeira escola e contratou um professor para os primeiros habitantes. 

Nessa mesma época, com a contribuição de outros moradores, foi construída a primeira capela 

da igreja católica. Assim, aos poucos, o povoado ia crescendo, até que foram descobertas 

jazidas de diamante na região, o que fez com que muitas pessoas procurassem e povoassem o 

local, que foi elevado à categoria de município no ano de 1905, quando se emancipou de Jataí. 

Foram entrevistadas 11 professoras, em sua totalidade mulheres. Todas são pedagogas 

e responsáveis pela sala de aula em que atuam.  

Iniciamos a pesquisa empírica com a visita à Secretaria Municipal de Educação de 

Mineiros-Goiás para a apresentação da proposta e esclarecimento das condições do estudo à 

secretária responsável pela EI no município. A secretária sugeriu que se realizasse em duas 

instituições que apresentaram mais casos de afastamentos de docentes por adoecimento, seja 

de ordem física ou psicológica.  

Posteriormente, agendamos uma reunião com as gestoras das duas escolas de EI para a 

apresentação da ideia, as quais se mostraram receptivas e colaborativas. Após esse encontro 
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ficou acertado que a pesquisadora iniciaria o trabalho apresentando o projeto de pesquisa para 

as professoras das instituições de forma coletiva. Caso estas concordassem e assinassem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), partir-se-ia então para as entrevistas.  

Realizamos reuniões nas duas instituições em dias distintos para convidar os sujeitos a 

participarem da pesquisa, colaborando com a concessão de entrevistas. As entrevistas se 

iniciaram após a assinatura do TCLE por todas as professoras das duas instituições. 

As entrevistas ocorreram de forma individual, previamente agendadas com cada 

professora, no horário do sono das crianças, na sala da coordenação ou no pátio das 

instituições em que as professoras, sujeitos da pesquisa, trabalhavam, entre os meses de abril e 

setembro de 2019. Todas as entrevistas foram gravadas com consentimento e transcritas pela 

pesquisadora para posterior análise dos relatos à luz do método do materialismo histórico-

dialético de compreensão da realidade. Trechos dos depoimentos são utilizados para ilustrar 

as categorias apresentadas no estudo. 

 A pesquisa de campo teve início, em abril de 2019, logo após o parecer de aprovação 

número 3.166.496 do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Goiás, regional Jataí (Anexo A), com uma visita à Secretaria Estadual de 

Educação, para a exposição acerca da finalidade do trabalho de pesquisa e a coleta de ideias a 

respeito de que instituições poderiam servir como objeto da investigação. Atendendo a 

sugestão desse órgão, foram escolhidas as duas instituições de Educação Infantil localizadas 

em Mineiros com maior índice de absenteísmo entre os professores, por adoecimento físico 

ou mental. As instituições foram selecionadas pela própria secretária da Educação Infantil do 

município, portanto, são, de fato, as escolas indicadas são as que possuem os maiores índices 

de afastamento do trabalho. 

Depois que a Secretaria da Educação fez a indicação das escolas a serem pesquisadas, 

o passo seguinte consistiu em ir às instituições. Na primeira visita, foram realizadas reuniões 

com todos os profissionais de educação de cada uma das escolas – gestoras, coordenadoras e 

professoras – com o apresentar o projeto de pesquisa. Nessa oportunidade, esclareceram-se 

todos os aspectos relacionados à condução da atividade e solicitou-se que aquelas que 

desejassem contribuir, consentindo com a gravação da entrevista e posterior transcrição pela 

pesquisadora, assinassem o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

B). 



65 

 

Nas demais visitas, foram realizadas entrevistas com cada uma das professoras9, com o 

objetivo de identificar possíveis fatores que estariam interferindo na saúde das professoras. As 

entrevistas duraram, em média, uma hora e meia.  

Foram entrevistadas onze professoras, em sua totalidade (100%) do sexo feminino, o 

que corrobora a afirmação de Alves (2012, p. 176): “trabalhar com crianças pequenas em 

creches e pré-escolas é uma atividade historicamente desempenhada por mulheres”. No 

entanto, enfrenta-se a dificuldade em desconstruir concepções acerca desse trabalho com 

relação à ideia de que não seria necessária formação específica, por exemplo, para “cuidar de 

crianças”. 

Alves (2012) apresenta os dados da sua pesquisa sobre trabalho docente na educação 

infantil em Goiás: 99,6% são mulheres. Isso expressa consonância com a tendência nacional e 

com a nossa pesquisa no município de Mineiros. Historicamente, o trabalho na educação 

infantil se relaciona com a feminilidade e a maternagem. Sobre isso, Arce explica que: 

 

A constituição histórica da imagem do profissional de educação infantil tem estado 

fortemente impregnada do mito da maternidade, da mulher como rainha do lar, 

educadora nata, cujo papel educativo associa-se necessariamente ao ambiente 

doméstico, sendo, assim, particularmente importante nos primeiros anos da infância. 

O início da educação de todo indivíduo deveria, assim, ser uma extensão natural da 

maternidade (ARCE, 2001, p. 170).   

 

Dessa maneira, historicamente, vem sendo atribuída à professora da Educação Infantil 

a imagem da “tia”, da cuidadora que não precisa de aprofundamento nas questões teóricas, 

pedagógicas, pois, basta ser doce e gostar de crianças. 

No entanto, esses dados precisam ser refletidos: a “feminização” do trabalho docente é 

um processo contraditório, pois, ao mesmo tempo em que esse campo viabilizou a inserção da 

mulher no mercado de trabalho nas décadas passadas, apresenta a precarização e a 

desvalorização de um trabalho considerado quase que exclusivamente “trabalho feminino” 

(ALVES, 2012). Portanto, embora possa ter representado algum progresso na posição social 

da mulher no passado, isso não possibilitou, de fato, uma superação das relações sociais de 

subordinação de gênero.  

Frigotto (2004) afirma que a concepção materialista parte da compreensão de uma 

produção social da existência humana. De acordo com o método materialista histórico-

dialético, a realidade é constituída por relações contraditórias, permeada por conflitos e 

                                                 
9 Para preservar o sigilo das participantes da pesquisa, os nomes das professoras entrevistadas foram alterados, 

de forma aleatória, para nomes de mulheres representativas na história brasileira e mundial. 
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transformações históricas, sendo o papel da análise materialista trazer a realidade para o plano 

do pensamento até produzir o concreto pensado. 

Nesta pesquisa, ao nos aproximarmos da realidade para compreendermos o processo 

histórico de precarização ou valorização do trabalho do professor e suas contradições, 

partimos primeiramente do pressuposto que o objeto a ser investigado não pode ser 

apreendido de forma imediata. Dessa forma, é preciso apanhar a mediação da aparência 

exterior, fenomênica das coisas, as quais não coincidem diretamente. Nesse sentido, a 

pesquisa exige a postura da desconfiança diante das aparências dos fatos; em segundo lugar, 

os dados empíricos levantados pelo processo de pesquisa são pontos de partida, é o sincrético, 

isto é, se constituem como fatos, ideias e representações imediatas necessárias à aproximação 

da realidade, que só podem ser compreendidas pela mediação de conceitos elaborados, ou 

seja, pela mediação de reflexões teórico-metodológicas capazes de apreender as relações e os 

nexos constitutivos do objeto investigado. Precisamos levantar as mediações das quais os 

professores lançam mão para enfrentar a realidade do trabalho na educação, em específico, na 

educação infantil; e, por fim, esse determinado fenômeno social problematizado pelas ciências 

deve ser investigado, analisado e compreendido nas suas múltiplas determinações, com a 

totalidade histórica em movimento, compreendendo como os professores enfrentam o 

estranhamento intrínseco ao seu trabalho. 

São categorias básicas do método materialista: a totalidade, contradição, mediação, 

práxis (FRIGOTTO, 2004). Categorias que buscam compreender a realidade social por meio 

de análise histórica e dialética. 

 

Na perspectiva materialista histórica, o método está vinculado a uma concepção de 

realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da postura, neste sentido, 

antecede ao método. Este constitui-se numa espécie de mediação no processo de 

apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais (FRIGOTTO, 2004, p. 77). 

 

Não se acredita na objetividade científica ou “neutralidade” do pesquisador nessa 

perspectiva. Pelo contrário, entendemos que, ao se conduzir uma pesquisa, já se tem uma 

história de vida, social e histórica, o que leva a uma postura diante do real ao se deparar com o 

contexto a ser investigado. 

O pesquisador não é neutro frente a sua pesquisa, pois sua dimensão genérica e social 

se identifica com a realidade pesquisada, ou seja, não se separa do seu objeto de estudo. E, 

ainda, para se conduzir uma pesquisa nesse método, é necessário romper com visões acríticas, 

a-históricas. É preciso romper com a ideologia dominante acerca dos fatos. 
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Frigotto (2004, p. 79) define que a dialética materialista se trata de “[...] uma postura, 

um método de investigação e uma práxis, um movimento de superação e de transformação”. 

Marx, em suas teses sobre Feuerbach, afirmou que os filósofos deveriam se ocupar da práxis 

transformadora. Portanto, seu método de pesquisa deve ir além da interpretação e análise da 

realidade. “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; o que importa 

é transformá-lo” (MARX; ENGELS, 2007, p. 535, grifos no original). Marx e Engels (2007) 

criticam aqueles teóricos que não avançaram na libertação do homem, embora tenham se 

debruçado no avanço da ciência e filosofia. Para o método materialista, “não é possível 

libertar os homens enquanto estes forem incapazes de obter alimentação e bebida, habitação e 

vestimenta, em qualidade e quantidade adequadas (p. 29)”. 

A presente pesquisa é de abordagem qualitativa, pois se desenvolve em uma situação 

natural, se trata de um estudo de caso que buscou conhecer as mediações que as trabalhadoras 

docentes de duas instituições escolares empregam no dia-a-dia para lidar com a realidade do 

trabalho na Educação Infantil. A coleta de dados foi realizada por meio de observações livres 

e entrevistas semiestruturadas. 

De acordo com Lüdke e André (1986), os estudos de caso, para compreenderem 

melhor o objeto, precisam levar em conta o contexto onde se desenvolve. Além disso, busca-

se desvelar as múltiplas dimensões de uma situação. O objeto é considerado uma 

representação única da realidade mais ampla, isso de forma historicamente situada.  

Neste estudo, recorre-se ao estudo de caso para explorar a realidade das instituições 

pesquisadas por meio de observações livres e entrevistas. Ao final das entrevistas, procedeu-

se à transcrição destas para a posterior análise de dados. 

As observações livres ocorreram nos mesmos dias das entrevistas. Com o objetivo de 

observar o ambiente escolar e o relacionamento das professoras com os alunos, 

permanecemos cerca de uma hora, nos dias de entrevista, na instituição. Nossas percepções 

eram cuidadosamente registradas num diário de bordo. As visitas aconteciam, em sua maioria, 

nos horários próximos ao almoço das crianças, momento em que as professoras podem se 

ausentar da sala de aula. 

A pesquisadora chegava às 11h na escola e permanecia até às 14h. Durante esse 

período, podia observar a rotina do almoço e do sono das crianças, bem como a 

movimentação das professoras. 

No CEI Chico Xavier, as funcionárias da cozinha, ao terminarem o preparo do almoço, 

chamavam as professoras, que levavam as crianças para uma área aberta com cadeiras e 
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mesas, onde as crianças almoçam. No CMEI Pequeno Príncipe, as crianças almoçam dentro 

de suas respectivas salas de aula.  

Logo em seguida, é o momento do sono dos alunos. Em ambas as instituições, as 

professoras estendem colchonetes na sala para que as crianças possam deitar e dormir. Era 

nesse momento que as entrevistas eram realizadas, atendendo a sugestão das próprias 

professoras, quando foram consultadas sobre o melhor momento para responderem ao 

instrumento de pesquisa. Segundo elas, poderíamos aproveitar o momento de sono das 

crianças para uma conversa sem interrupções. Até porque sabemos o quão cansativo seria 

para elas permanecerem na escola, após o horário de trabalho, para nos concederem 

entrevistas.    

As entrevistas foram semiestruturadas; contamos com um roteiro composto por 9 

perguntas (Apêndice C) relacionadas à escolha da profissão, à formação, à satisfação no 

trabalho, à valorização/desvalorização do professor ao longo da carreira e a medidas 

preventivas contra o adoecimento no trabalho. Cada uma das 9 perguntas abordou um aspecto 

da carreira docente, no entanto, as professoras ficavam livres para falar sobre temas 

relacionados ao que estava sendo perguntado ou manifestar queixas ou insatisfações. Muitas 

entrevistadas iam além das perguntas, contando sobre suas vidas pessoais, momentos difíceis 

da carreira, assuntos que perpassavam o abordado na questão. 

Segundo Triviños (1987), a entrevista semiestruturada apoia-se em teorias para que o 

pesquisador possa partir de alguns questionamentos que vão direcionar o assunto no momento 

da entrevista. O entrevistado tem a possibilidade de desenvolver uma linha de raciocínio e 

relatar as suas experiências de acordo com o caminho proposto.  

A análise das entrevistas foi feita por meio do método do materialismo histórico-

dialético, o qual ressalta na busca pelo conhecimento, a importância da prática social na 

pesquisa como critério de verdade (TRIVIÑOS, 1987). No enfoque materialista, a matéria é 

anterior à consciência, de forma que as materialidades se projetam na consciência. Os 

fenômenos são passíveis de serem conhecidos, ainda que inicialmente, por sua qualidade; e se 

transformam ao longo da determinação histórica. Com o objetivo de buscar desopacizar os 

fenômenos, pode-se chegar, então, a conhecer a sua essência. 

As entrevistas foram realizadas com o objetivo de entender quais caminhos foram 

percorridos pelas professoras da Educação Infantil no processo de afirmação dessa categoria 

enquanto trabalhadoras. Buscou-se conhecer também a história da trabalhadora na sua relação 

trabalho e emprego; a dialética mal-estar/bem-estar docente e a concepção das professoras 

sobre si mesmas em face da realidade da educação e sua prática na sala de aula.  
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As docentes demonstraram receio com as perguntas que pudessem ser feitas e algumas 

verbalizaram a insegurança em não conseguir responder de forma correta, ou que poderiam 

não compreender o que se perguntava. Foi então esclarecido que não havia resposta correta ou 

incorreta, mas que fosse congruente com os sentimentos que elas apresentam com relação ao 

trabalho que vivenciam todos os dias. 

Realizamos a pesquisa empírica nas instituições escolares durante três meses, 

observando as atividades das professoras e o dia-a-dia da escola. Como já foi dito, foi 

realizada uma reunião inicial com todas as docentes e depois, de modo individual, 

procederam-se as entrevistas com dia e hora previamente agendados, geralmente, nos horários 

em que as crianças estavam dormindo.  

Esse cuidado de entrevistá-las no momento do sono das crianças, como já foi dito, 

deu-se para que a pesquisa não atrapalhasse o trabalho e a rotina das instituições pesquisadas, 

visto que, durante o período da pesquisa, o governo municipal fez cortes no número de 

profissionais da educação em cada instituição. Anteriormente, cada professora trabalhava 

vinte horas semanais e contava com o apoio de até duas monitoras por sala. Durante o ano de 

2019, com a justificativa de conter gastos, o município definiu que cada professora deveria 

trabalhar quarenta horas semanais na instituição em que estava locada. Além disso, o número 

de monitoras10 também foi reduzido. 

Esses cortes de investimento, com consequências para a intensificação do trabalho das 

professoras foi mencionado nas entrevistas. Apareceu sob a forma de cansaço, queixas de 

exaustão com a carga horária ampliada e com o horário de almoço encurtado.   

Foram duas instituições pesquisadas: sendo um Centro de Educação Infantil (CEI) e 

um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). O CEI é mantido por um convênio entre 

uma organização religiosa e o município; o CMEI é de responsabilidade da prefeitura 

municipal.  

 

3.2 Histórico das instituições pesquisadas  

 

Silva (2015) relata que o município de Mineiros seguiu a tendência das políticas 

nacionais de se iniciar a preocupação com a Educação Infantil somente a partir da década de 

1970. Em 1979, foram criadas duas creches em Mineiros, com muita dificuldade de recursos 

para sua implantação. 

                                                 
10 As monitoras são profissionais que acompanham as atividades em sala de aula, auxiliando a professora 

responsável pela classe. Não é exigida formação superior das monitoras. 
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As creches eram mantidas pela parceria entre prefeitura e comunidade, sobretudo, 

obras assistenciais vinculadas à igreja católica. De acordo com a pesquisa de Silva (2015, p. 

65), “no primeiro ano, as crianças foram atendidas de maneira improvisada em dois barracões 

de palha, sem paredes, nas instalações do parque de exposições agropecuária do município, 

localizado em região distante dos bairros atendidos”. 

Somente em 1983 foi inaugurada a primeira escola municipal de Educação Infantil, de 

responsabilidade exclusiva da prefeitura. Até 1999, esse nível de ensino era ofertado pela 

iniciativa privada, pública municipal e pública estadual. A partir do ano 2000, ocorre a 

municipalização (SILVA, 2015).  

Em 2008, o atendimento no município de Mineiros11, de crianças de até três anos de 

idade, era realizado por dois Centros Municipais de Educação Infantil, três escolas 

particulares e cinco centros de educação infantil, que eram conveniados com o município 

(SILVA, 2015). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, atualmente, são seis CEI 

e seis CMEI. Para nossa pesquisa, foram escolhidos o Centro Municipal de Educação Infantil 

Pequeno Príncipe e o Centro de Educação Infantil Chico Xavier. 

 

3.2.1 Centro de Educação Infantil Chico Xavier 

 

O Centro de Educação Infantil Chico Xavier é mantido pelo convênio entre a 

prefeitura municipal e a comunidade espírita Allan Kardec de Mineiros. De acordo com o 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) do CEI Chico Xavier, que relata o histórico de criação da 

escola, a instituição foi idealizada por membros diretores da comunidade espírita, como uma 

possibilidade de dar continuidade aos trabalhos assistenciais realizados por esse grupo na 

cidade. O trecho a seguir, transcrito do PPP, mostra bem essa finalidade: “objetivamos um 

local que acolhesse as crianças enquanto as mães trabalhassem para ajudar no orçamento 

familiar e suprir a carência de vagas oferecidas pelo poder municipal e filantrópicas”. Assim, 

pode-se perceber o caráter que é atribuído à instituição pela descrição no histórico de 

fundação; como objetivo principal destaca-se o acolhimento às crianças advindas de famílias 

que não podem ficar com elas porque estão trabalhando.  

A história dessa instituição relaciona-se com o histórico de criação das instituições de 

Educação Infantil no Brasil, como depósito de crianças, lugar que as famílias usam para 

                                                 
11 Dados de 2008, em Silva (2015). 
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deixá-las enquanto trabalham. A educação e o ensino não são priorizados nessa perspectiva. 

Como questiona Lima (2010, p. 98),  

 

ao resgatarmos o processo histórico da educação da criança brasileira, cabe-nos 

perguntar: qual é a história que nos interessa? Qual é o passado que importa? O 

passado e a história que têm significado é aquele que “não passou”, passado que está 

presente. Como diria Marx (1978), é aquele passado que oprime como pesadelo. A 

volta ao passado só interessa na medida em que realiza a mediação do presente, e 

revela o que está velado.  

 

Como se pode notar, esse legado da Educação Infantil relacionada à ajuda, à 

filantropia, à caridade e ao assistencialismo, como lugar de acolher as crianças enquanto os 

pais trabalham, ainda nos incomoda e está presente em muitas instituições12. Arce (2001) 

afirma que a Educação Infantil nasce no Brasil ligada a instituições religiosas e ao trabalho 

voluntário. Na década de 1970, quando se inicia esse nível de ensino no país, justificado pela 

falta de verbas e com o objetivo de ser o mais barato possível, o trabalho passa a ser exercido 

por pessoal voluntário, que demonstrasse boa vontade para o cuidado com as crianças.  

As primeiras organizações para a educação de crianças menores de seis anos de idade, 

chamadas de pré-escolar, eram em espaços cedidos pela comunidade, com o uso do trabalho 

voluntário de mães. “Assistencialismo puro” caracterizava o atendimento às crianças 

pequenas (ARCE, 2001, p. 177). Essa característica era endossada pelos documentos oficiais 

do governo, que, para eximir-se da responsabilidade, apoiava as doações, voluntariados e 

trabalhos religiosos com essa etapa de ensino.  

Foi então que, no ano de 2004, os participantes do grupo espírita buscaram, junto à 

Prefeitura Municipal de Mineiros, um lote para a construção da escola. A partir disso, 

estipularam um prazo de cinco anos para a finalização do prédio. No entanto, a obra foi 

iniciada em 2009 e concluída em 2011. E em janeiro de 2012, iniciou-se o funcionamento do 

Centro de Educação Infantil. 

A construção do prédio, a aquisição de móveis, de materiais didáticos e de outros 

objetos foram viabilizadas financeiramente por meio de eventos promovidos pelo grupo 

espírita, como a promoção de eventos artísticos, bazares, jantares, entre outros.  

Neste ano de 2019, o CEI Chico Xavier atende 63 crianças matriculadas e frequentes 

na escola; fica localizado no Setor Boa Vista, bairro localizado na periferia da cidade, em área 

                                                 
12 Em Mineiros, das doze existentes, seis instituições são filantrópicas.   
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afastada, próxima à rodovia GO 341, sentido Mineiros – Parque das Emas. É preciso 

atravessar uma rua não asfaltada para ter acesso ao CEI. A região onde se localiza o CEI 

apresenta população carente socioeconomicamente. A instituição fica em um terreno 

espaçoso, mas a área construída é pequena. Há bastante espaço aberto, com árvores, arbustos, 

terra, no entanto, não é utilizado pelas crianças, pois o lugar parece não receber manutenções 

necessárias, como aparagem de vegetações e gramas. Portanto, não é adequado para 

utilização, ficando com a função de ser estacionamento de veículos dos funcionários. 

A escola tem uma sala onde funciona a secretaria, juntamente com uma dispensa com 

armários onde se armazenam materiais didáticos, de escritório e alimentos. Ao lado dessa 

sala, fica o pátio, onde se encontram as mesinhas e cadeiras nas quais as crianças fazem as 

refeições. Ao redor do pátio, em formato circular, ficam a cozinha e todas as salas de aula. 

São salas pequenas, abafadas, escuras, sem pintura recente e sem muitos recursos didáticos. 

Há decorações de papéis nas paredes, feitas pelas professoras, com o objetivo de tornar os 

espaços mais aprazíveis. No entanto, a sensação que predomina, ao adentrar as salas, é de que 

são pequenas e sem ventilação suficiente para o número de crianças.   

 

3.2.2 CMEI Pequeno Príncipe 

 

O CMEI Pequeno Príncipe tem como instituições mantenedoras a Prefeitura Municipal 

de Mineiros e a Secretaria Municipal de Educação. Foi criado pela lei nº 1708 de 2015, sendo 

um dos últimos da cidade a ser fundado.  

O projeto político-pedagógico desta instituição é bastante sucinto com relação às 

informações sobre a sua história de criação. Afirma-se no documento que a Secretaria 

Municipal de Educação observou a necessidade de mais um CMEI para dar conta da demanda 

de atendimento de crianças de 0 a 3 anos da cidade e então propôs à prefeitura a implantação 

de mais um centro municipal para receber as crianças.  

Atualmente, existem 97 crianças matriculadas e frequentes neste CMEI, que fica 

localizado no Setor Iores, próximo ao shopping da cidade, em uma das avenidas mais 

movimentadas e importantes. O acesso à instituição é fácil. As instalações do CMEI são 

inadequadas para as crianças: trata-se de uma casa alugada pela prefeitura, na qual passou a 

funcionar a instituição sem nenhuma reforma ou adaptação. Os funcionários denunciaram 

essa questão em conversas informais durante as observações livres. 

A fachada e o interior são típicos de uma residência familiar.  O primeiro cômodo, 

onde provavelmente seria a sala da residência funciona como secretaria. E os quartos são as 
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salas de aula. São pequenos e pouco arejados. Na garagem, foi instalada uma piscina de 

bolinhas. Nos fundos da casa, fica uma cozinha e uma área onde as crianças brincam. No 

entanto, são cômodos estreitos e a casa apresenta degraus em vários lugares, o que dificulta a 

acessibilidade. A sensação é de que as crianças ficam contidas, pois não há espaço para 

brincadeiras mais livres.  

Seis professoras estão lotadas nessa instituição; todas elas são pedagogas. 

O quadro 1 apresenta as docentes, sujeitos da pesquisa; bem como sua formação no 

ensino superior, tempo que exerce a atividade e a instituição em que trabalham.    

 

Quadro 1- Formação e tempo de trabalho 

 

Entrevistadas13 Formação Tempo de Profissão Instituição 

Maria Pedagogia 3 anos Conveniada14 

Georgina Pedagogia 9 anos Conveniada 

Carolina de Jesus Pedagogia 7 anos Conveniada 

Rosa Pedagogia 1 ano Conveniada 

Frida Pedagogia 33 anos Conveniada 

Simone Pedagogia 27 anos Municipal 

Marielle Biomedicina e 

Pedagogia 

4 anos Municipal 

 

Continua 

Quadro 1- Formação e tempo de trabalho (continuação) 

 

Entrevistadas15 Formação Tempo de Profissão Instituição 

Dilma Biologia com 4 anos Municipal 

                                                 
13 Os nomes fictícios foram escolhidos em função de sua representatividade para as mulheres: 

Maria Quitéria: lutou pela Independência do Brasil disfarçada de homem. Georgina: primeira mulher a ser 

diretora da Escola de Belas Artes. Carolina de Jesus: uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Rosa de 

Luxemburgo: filósofa e economista marxista. Frida Kahlo: pintora feminista. Simone de Beauvoir: escritora e 

ativista política feminista. Marielle Franco: vereadora negra assassinada em 2018. Dilma Rousseff: primeira 

presidenta do Brasil. Luiza Erundina: deputada federal de 85 anos de idade. Dandara dos Palmares: guerreira 

negra do período colonial. Tarsila do Amaral: autora da pintura brasileira mais valorizada na história.    
14 Escolas conveniadas são aquelas que recebem subsídios do município e de instituições doadoras não-

governamentais. 
15 Os nomes fictícios foram escolhidos em função de sua representatividade para as mulheres: 

Maria Quitéria: lutou pela Independência do Brasil disfarçada de homem. Georgina: primeira mulher a ser 

diretora da Escola de Belas Artes. Carolina de Jesus: uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Rosa de 

Luxemburgo: filósofa e economista marxista. Frida Kahlo: pintora feminista. Simone de Beauvoir: escritora e 

ativista política feminista. Marielle Franco: vereadora negra assassinada em 2018. Dilma Rousseff: primeira 

presidenta do Brasil. Luiza Erundina: deputada federal de 85 anos de idade. Dandara dos Palmares: guerreira 

negra do período colonial. Tarsila do Amaral: autora da pintura brasileira mais valorizada na história.    
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complementação em 

Pedagogia 

Luiza Erondina Pedagogia 23 anos Municipal 

Dandara Pedagogia 19 anos Municipal 

Tarsila Pedagogia 29 anos Municipal 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com os dados da pesquisa. 

 

Todas as entrevistadas são titulares de sala. As instituições têm ainda monitoras que 

auxiliam no trabalho com as crianças. A entrevista ocorreu apenas com as professoras 

titulares, que são as responsáveis pelo planejamento e execução das atividades pedagógicas. 

Além disso, não é exigido que as monitoras de classe sejam pedagogas. Alves (2012) salienta 

que a exigência de formação para as professoras da educação infantil em nosso país é muito 

recente, como se lê no excerto a seguir.  No entanto, sabe-se que existem situações de 

docentes em desacordo com a legislação atual.  

 

A legislação educacional, a partir da aprovação da LDB (Lei nº 9.394/1996), 

estabeleceu o nível de formação superior para a atuação na educação infantil, 

admitindo o curso médio na modalidade normal como formação mínima. A lacuna 

deixada pela LDB/1996 quanto ao tipo de curso que formaria o profissional da 

educação infantil foi superada 10 anos depois, com a aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (Brasil/CNE, 2006), que definiu o 

curso de Pedagogia para essa formação (ALVES, 2012, p. 181).  
 

Com relação à formação inicial, cinco professoras responderam que têm o magistério 

(45%) e todas têm graduação em pedagogia (100%), sendo que uma (9%) fez biologia e 

depois a complementação em pedagogia. Uma professora fez o curso de biomedicina (9%) e 

posteriormente ingressou na graduação de pedagogia. 

A pesquisa demonstrou que aquelas professoras que buscaram outro curso de 

graduação e depois fizeram pedagogia apresentam uma crença baseada na ideologia do dom, 

de que elas nasceram para serem professoras.  

As que têm mais anos de profissão, passaram pelo magistério, que era a forma de se 

ingressar na docência em anos anteriores. Somente depois, com a exigência do curso de 

graduação, as professoras cursaram, então, a pedagogia. O tempo de trabalho como docente 

apresenta uma média de 14,45 anos. Esse tempo variou de um ano de exercício da profissão a 

33 anos de carreira docente, o que revela uma heterogeneidade de concepções teóricas, de 

educação, do trabalho docente, da realidade concreta entre as pesquisadas. 

     

3.3 Realidade do trabalho docente 
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Nesta seção, analisamos as principais mediações encontradas na relação dos sujeitos 

com o seu trabalho, embora abstrato, fruto da sociedade do capital que aliena a atividade 

produtiva. Partindo dessa perspectiva, nos colocamos em relação com o objeto para buscar 

extrair dele suas múltiplas determinações. 

Duarte (2001, p. 56), ao afirmar que a atividade educativa é materializada em um 

contexto histórico e social concreto, destaca o caráter alienado dessa atividade na 

particularidade histórica do capital, definindo que tal alienação é perniciosa não só para o 

sujeito que trabalha – professor(a) -, mas também para os demais sujeitos que são “objetos” 

de sua atividade (alunos).  

O fenômeno da alienação, portanto, precisa ser compreendido em sua dinâmica na 

perspectiva da sociedade. Sua complexidade requer uma análise de suas múltiplas 

determinações na realidade, pois só assim poderá ser desvelada. Afinal de contas, para Marx, 

a sociedade capitalista “é uma totalidade concreta inclusiva e macroscópica, de máxima 

complexidade, constituída por totalidades de menor complexidade” (NETTO, 2011, p. 56).  

 

3.3.1 A escolha da profissão 

 

Como foi a sua trajetória para se tornar professor (a)? Como e por que você escolheu 

ser professor (a)? 

 

A primeira questão do roteiro de entrevistas perguntou às professoras como foi o 

caminho até a formação em pedagogia e o início das atividades docentes.  

As professoras da Educação Infantil entrevistadas afirmaram, de forma frequente, a 

vontade de se tornar docente em concomitância com o receio da sala de aula, dos conflitos 

com os alunos e da falta de valorização profissional.  

Isso fica claro na fala de Maria: 

 

Quando eu estava no ensino médio e eu via como as minhas professoras eram 

maltratadas no ensino médio. Eu terminei [o ensino médio] e fiquei naquele impasse 

eu quero, não quero, que que eu vou fazer. Fui lá, fiz o vestibular de pedagogia, só 

que chegou na hora eu passei em sétimo lugar e tal, passei bem, na hora lá, no dia de 

começar eu falei: não é isso que eu quero porque maltrata demais. Bem na semana 

de terminar uma professora minha levou um tapa no rosto, até então não tinha tanto 

conhecimento da pedagogia, que era para trabalhar com educação infantil. Para mim 

que se eu fosse pedagoga eu teria que trabalhar com ensino médio. Então eu 

repudiei, falei: não quero porque eles batem, eles xingam. São muito brutos e eu não 

quero, chegou na hora, peguei e troquei por administração, e comecei a trabalhar 
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com educação infantil na substituição (MARIA, entrevista realizada em 

01/04/2019).  
 

E também de Simone:  

 

Eu penso que, diante das dificuldades que é ser professora, ela [mãe de Simone] 

queria que eu fosse para outra área, mas aí eu cheguei para ela e falei: “Olha eu fiz o 

primeiro ano de administração. Estava até bem, aí eu falei: não, eu quero ser 

professora. Eu vou fazer o magistério (que naquela época tinha o magistério), aí eu 

fiz, aí que eu fui para pedagogia né? Olha só, eu já estava no primeiro ano de 

administração na faculdade aí eu voltei para fazer magistério (SIMONE, entrevista 

realizada em 30/05/2019). 

 

Nota-se, por meio da análise desses depoimentos, que os elementos que realizam a 

mediação e dão significados ao trabalho docente na educação infantil estão ligados às 

questões de ordem pessoal e subjetiva, ideologia do dom, como se as professoras tivessem 

tentado fugir do destino da docência, mas acabaram de volta nessa atividade, além de estar 

presentes nos processos de socialização do gênero feminino, principalmente no que se refere 

às práticas de maternagem. No entanto, de acordo com o método de análise desta pesquisa, 

entendemos que não há natureza humana a priori, não se nasce com determinado dom, 

sabendo fazer ou sendo mais apto para exercer alguma profissão específica. Por outro lado, 

acreditamos que é possível desenvolver-se   

 

[...] ao longo do processo de humanização em que se apropria das objetivações 

humanas historicamente produzidas – das objetivações do gênero humano – o que 

implica considerar que os modos de pensar, sentir e agir do ser humano dependem 

do modo de produção da vida, do momento histórico em que vive, da posição de 

classe que ocupa nestas relações, da atividade que exerce e da forma particular como 

se apropria das relações que estabelece no mundo (MALAGUTY; ROSSLER, 2016, 

p. 55).  
 

No entanto, a ideologia do dom é, hegemonicamente, propagada, como forma de 

naturalizar as desigualdades sociais, como se quem nasce em determinada classe 

provavelmente permanecerá nela. 

 

Eu falo que isso vem desde criança. Eu brincava muito de escolinha: eu era a 

professora, gostava muito de livros. Eu lembro que meu avô tinha uma carroça, e ele 

deixava debaixo de uma cobertura. Eu ficava lá atrás dessa carroça lendo e já 

brincava de escolinha com meu avô (GEORGINA, entrevista realizada em 

02/04/2019). 

 

Os depoimentos demonstram que, apesar da vontade de se tornarem professoras, havia 

insegurança por parte delas e da família com relação à falta de valorização da categoria. A 
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representação social da profissão docente na atualidade é um dos fatores que evidencia a 

desvalorização, pois há cada vez menos estudantes com o desejo de ser professor. Há receio 

quanto às condições materiais de vida que podem não ser supridas pelo salário médio dos 

profissionais da educação. 

 

Meu sonho era ter feito odontologia, mas na época minha mãe não tinha condição, aí 

minha opção foi fazer magistério. Até minha mãe que insistiu e falou assim para 

mim: “você dá certo como professora”. Eu quis dialogar com a minha mãe que não, 

mas, enfim, conselho de mãe a gente tem que ouvir. Aí fiz o magistério: amei! No 

primeiro estágio meu, a diretora me chamou, me elogiou muito, falou que eu que 

tinha feito um ótimo trabalho e isso levantou minha autoestima, sabe? (CAROLINA, 

entrevista realizada em 03/04/2019).   
  

Rosa também afirma que desde criança parecia ter o “dom” da docência: 

 

Desde novinha eu já estava lá no meu quarto brincando com meus alunos 

imaginários. Porque eu sempre conversei bastante e eu levava giz e riscava as 

paredes tudo (ROSA, entrevista realizada em 04/04/2019). 

 

Dilma diz que 

 

Primeiro eu me formei em biologia, né? Então eu fiz faculdade de biologia na UFG 

em Jataí, aí depois que eu me formei, mudei para Goiânia e lá eu comecei a atuar 

como professora, mas só que no ensino fundamental, no EJA16. Aí eu voltei para cá, 

mas eu voltei e já não estava gostando muito dessa área de atuar com os maiores. Aí 

voltei, trabalhei mais um pouco nessa área, depois eu vim e fiz o concurso para 

monitora que era uma coisa que eu já estava mais ou menos de olho. Fiz o concurso 

como monitora e aprendi muito com as professoras na sala de aula. Depois eu fiz 

complementação em pedagogia. Então essa, na verdade, é a minha segunda 

graduação. Eu fiz a complementação e fiz o concurso e passei (DILMA, entrevista 

realizada em 06/04/2019).  

 

3.3.2 A formação inicial 

 

Como você avalia sua formação?  

 

A formação inicial em Pedagogia representou para muitas uma necessidade, uma 

imposição para se tornarem professoras. Muitas fizeram o curso de Pedagogia à distância ou 

de maneira parcelada, com aulas aos finais de semana, pois já trabalhavam ou tinham outras 

responsabilidades, como cuidar de casa e de filhos. Como afirmam Martins et al. (2014), a 

mulher enfrenta jornadas mais longas de trabalho e múltiplos papéis: o trabalho fora de casa 

                                                 
16 Educação de Jovens e Adultos. 
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não as exime das atividades domésticas. Portanto, a mulher, na sociedade capitalista, enfrenta 

uma dupla jornada de trabalho. 

Engels (1885 apud MARX; ENGELS, 2011, p. 108-109), diante da exploração 

capitalista do trabalho feminino, defende que:  

 

Devo reconhecer que me interessa mais a saúde das gerações futuras que a absoluta 

igualdade dos direitos formais dos sexos no curso dos últimos anos do modo de 

produção capitalista. Estou convencido de que uma verdadeira igualdade de direitos 

entre homens e mulheres só poderá ser verdadeira quando se tiver eliminado a 

exploração capitalista sobre ambos e o trabalho doméstico privado seja convertido 

em indústria pública.   
  

A análise de Engels compreende toda a dialética do trabalho feminino na sociedade 

capitalista, pois, nesse modelo baseado na exploração de ambos os sexos, jamais se atingirá a 

igualdade entre os gêneros masculino e feminino na atividade do trabalho. Nesse molde, o 

capital conta com o trabalho doméstico privado para justificar o pagamento de baixos salários.  

Dessa forma, todas relataram não ter muito tempo para os estudos, para as leituras e 

trabalhos em grupo, além de outras dificuldades de ordem pessoal para conseguirem se 

dedicar à graduação. Evidencia-se um déficit na formação dos professores, pois em grande 

parte, são pessoas da classe trabalhadora, que não dispõem de recursos para investir na 

formação, além de ter que trabalhar simultaneamente ao processo formativo.  

Educar-se para se formar professor demanda investimentos em cursos, livros para 

leitura, participação em eventos, entre outras atividades, o que depende da viabilidade 

econômico-financeira do aspirante a educador.  

Martins (2010) afirma que, sob o modo capitalista de produção, há uma contradição 

forte entre a formação para o trabalho e a formação para as demandas desse modelo de 

sociedade. A formação de professores, então, vai ser atingida em cheio, precarizando-se, 

reduzindo-se, “pois, o produto do trabalho educativo deve ser a humanização dos indivíduos, 

que, por sua vez, para se efetivar, demanda a mediação da própria humanidade dos 

professores” (MARTINS, 2010, p. 15). 

A formação aligeirada pode gerar sentimentos de inferioridade, insegurança, perda de 

controle da sala de aula. O professor sente-se esvaziado do conhecimento necessário para a 

condução das aulas, para a realidade do trabalho, o enfrentamento da organização do trabalho, 

como, por exemplo, as prescrições da gestão, a definição das concepções teóricas que 

norteiam o campo pedagógico. 
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Por esse caminho vemos a formação de professores, seja ela inicial ou contínua, 

aligeirar-se a passos largos, tornando-se presa fácil para os empresários da educação 

e para os administradores de universidades públicas que, em nome de uma justa e 

correta necessidade de formação de professores em nosso país, dentre outras 

mazelas, justificam a formação inicial de professores via Ensino a Distância (EaD) 

(MARTINS, 2010, p. 23). 

      

Assim, Martins (2010) afirma que ocorre um esvaziamento da formação de 

professores, o qual privilegia a forma em detrimento do conteúdo, o local em detrimento do 

universal, não conseguindo, assim, uma formação de professores sólida, capaz de 

proporcionar segurança para o trabalhador na sua práxis. 

Em outro trabalho, Martins (2018, p. 140) é ainda mais enfática na relação entre 

formação de professores e sofrimento docente: “E é neste âmbito que estabeleço uma relação 

entre o que denomino semi-profissionalização docente – advinda, sobretudo, da generalização 

da forma mercadoria para a esfera da educação com o sofrimento do(a) professor(a)”. 

Trata-se de um projeto para assegurar a hegemonia de ideários pedagógicos de fraco 

conteúdo, os quais não proporcionam a análise crítica das contradições da sociedade, 

mantendo os professores em condição de ajustamento e adaptação às políticas de gestão da 

educação, que se baseiam nas ordens dos mecanismos internacionais. Favorecendo, assim, um 

modelo de formação obscurantista.  

Nesse modelo de formação, não é possível o mínimo domínio sobre a complexidade 

da educação escolar. Pelo contrário, os trabalhadores é que permanecem sob domínio das 

classes dominantes, com um entendimento superficial da realidade, com uma visão da 

aparência, do abstrato. Esse professor não consegue compreender a natureza de seu próprio 

trabalho e, muito menos, de sua realidade social.  

E Martins (2018, p. 140-141) continua: “a incompreensão daquilo que deveríamos 

compreender para agirmos eficazmente é fonte geradora de ansiedade e sofrimento. Não 

compreender faz sofrer!”. Mais adiante: “julgo que os professores estão cada vez mais 

‘(des)instrumentalizados’ para o exercício da docência”. Concordamos enfaticamente com a 

autora quando ela diz que “nossa luta contra o sofrimento do (a) professor (a) não deixa de 

ser, também, uma luta contra a desqualificação do ensino dos conhecimentos clássicos”. 

O quadro 2 apresenta a modalidade de formação das professoras entrevistadas: 

 

Quadro 2 - Modalidade de formação inicial 

 

Professora Dados de formação 
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Maria Graduação virtual semipresencial em Pedagogia e 

curso de Psicopedagogia 

Georgina Graduação presencial em Pedagogia  

Carolina de Jesus Magistério / Graduação presencial em Pedagogia 

Rosa Graduação virtual semipresencial em Pedagogia 

Frida Magistério / Graduação em Pedagogia parcelada 

Simone Magistério / Graduação presencial em Pedagogia / 

Especialização em Educação Infantil 

Marielle Graduação presencial em Biomedicina / 

Complementação para Pedagogia 

Dilma  Graduação presencial em Biologia / 

Complementação para Pedagogia 

Luiza Erundina Magistério / Graduação presencial em Pedagogia 

Dandara Magistério / Graduação presencial em Pedagogia 

Tarsila Magistério / Graduação em Pedagogia parcelada 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com os dados da pesquisa. 

   

O relato de Frida, que tem 33 anos de sala de aula, exemplifica: 

 

Muito difícil minha formação: olha eu fiz magistério quando eu estava lá naquele 

tempo. Eu casei muito nova né? Era até nova, mas eu não tinha terminado o 

magistério, aí eu terminei casada e não dava certo: meu marido era ciumento, às 

vezes ele ficava muito mau e eu pensava em desistir, e depois eu fiz uma à distância 

né? Que aí eu concluí o magistério, comecei a trabalhar nessas escolas como 

pedagoga, pedagoga não, como que tivesse magistério né. Só que aí teve uma lei que 

não poderia mais ter professoras que tivessem só o magistério, tinha que ser 

professora, que tivesse curso superior de pedagogia e tinha muitas em Mineiros 

“igual eu”, só que só poderia fazer... que eles inventaram, criaram um curso que se 

chama parcelada, que chamava pedagogia parcelada, porque aí era os finais de 

semana: sexta, sábado e domingo; e feriados e férias era de 30 dias: de segunda à 

sexta das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Isso foram 4 anos desse jeito, só que 

eu não podia fazer porque eu não era concursada, eu era só de contrato. Aqueles 

contratos, sabe? Aí eu fiquei contrariada demais, aí acho que não deu tantas pessoas 

que eles queriam para fazer duas salas. Aí entrou para gente que não era concursada, 

foi quando eu entrei, eu fiz essa parcelada. Foi muito, muito, muito difícil, porque eu 

morava na quarta avenida perto da Caixa Econômica, morava com a minha mãe ia lá 

para a FIMES a pé. Então era assim: na sexta-feira a gente trabalhava até às 4 horas 

da tarde e começava a aula 6 horas, 6:30; uma coisa assim e ia até 10 horas da noite 

na sexta; e no sábado começa às 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Você tinha 

um intervalo de uma hora para almoçar, então não vinha para casa porque o dinheiro 

não dava, e a gente tinha de comer por aí. Eu falo que foi a pior coisa, que a gente 

comia como lavagem! Lavagem, modo de falar, porque aquela comida mais 

horrorosa a gente comprava aqueles pratos, que não era bonitinho igual hoje né? [...] 

Ai que horror, gente do céu, pelo amor de Deus! Mas era o que tinha, não tinha 

situação financeira, então não podia escolher e o meu dinheiro não dava. Então eu ia 

a pé com aquele mundo de livro, voltava a pé com aquele mundo de livro, às vezes 

se achava uma carona, às vezes (FRIDA, entrevista realizada em 02/04/2019).  
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Frida relatou a dificuldade que enfrentou durante a formação em Pedagogia, assim 

como a maioria das professoras enfrenta no nosso país. 

Sobre a formação continuada, Tarsila afirma que: 

 

Não tanto tempo atrás a gente tinha... igual hoje nós temos a formação continuada, 

só que eu sinto assim aquela falta, a gente tinha, mas não dava nem era esse nome, 

era encontro de professores: você tinha material para você trabalhar. Aqueles dias 

você não ficava ali... eu sei que palestras são boas, ouvir é bom, mas né... não tem 

nada melhor do que você “tá” fazendo ali, confeccionando porque você já vai 

pensando em cada aluno seu. Fulano vai gostar disso, ou não vai gostar daquilo. 

Então quando você volta para a sala você volta já trabalhando, colocando em prática 

tudo aquilo ali e a gente tinha que ir com mais constância; hoje não, hoje nós não 

temos esses encontros. Tem a formação continuada, mas também não tem esse 

material disponível (TARSILA, entrevista realizada em 09/09/2019). 

 

O relato de Tarsila mostra como a formação continuada tem sido influenciada pelas 

teorias neoliberais, em que os conteúdos clássicos não são abordados, mas sim, uma 

concepção baseada na prática e no cotidiano (FRANCIOLI, 2010). Essa busca da primazia da 

prática fica evidente na fala de Tarsila.   

 

3.3.3 Valorização ou desvalorização do trabalho docente 

 

Você percebe diferença na valorização no trabalho do professor ao longo de sua 

carreira? 

 

Neste tópico, objetivamos analisar como as professoras da Educação Infantil percebem 

a valorização ou a desvalorização no trabalho docente ao longo de sua historicidade e ao 

longo de suas carreiras.  

Martins et al. (2014) afirmam que, nessa etapa de ensino, enfrenta-se a desvalorização 

profissional, em função da falta de estrutura e precárias condições de trabalho, também da 

falta de clareza sobre as atividades da professora. Há dificuldade em se distinguir a mãe, a 

cuidadora e a profissional, pois frequentemente, ainda são relacionadas à figura de babá. 

 

Eu acho que melhorou. Melhorou em questão de muitas conquistas mesmo, não é 

assim que... (pausa). Como que eu posso dizer? Não é nada que a gente não tinha 

direito porque tudo que foi conseguido ao longo desse tempo, é tudo de direito 

nosso, mas que melhorou, melhorou. Desde quando eu entrei melhorou: muitas 

formações, muitos encontros, já tinha, mas eu lembro assim que são mais de 

incentivar muito as professoras estudar, buscar, eu sinto que muitas coisas o 

professor não quer fazer porque não quer, mas financeiramente mudou também 
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porque eu lembro que quando eu comecei a me dar conta de que o SINTEGO
17

 vive 

lutando, muita gente lutando e eu não “tava” nem aí... e quando eu me dei conta de 

que eu também “tava” no bolo, que eu também precisava de lutar. Demorei a 

conscientizar um pouco, tanto é que hoje eu luto junto porque às vezes não vai 

beneficiar a mim, mas aos futuros né? Mas eu pensava que não, que eles lá “tão” 

indo e o que eles conseguir lá é lucro para mim depois, e o professor, o 

administrativo todos os trabalhadores precisam estar junto e eu penso que o 

SINTEGO já conseguiu muita coisa para a educação e já melhorou alguma coisinha. 

Que tudo que foi conseguido eu não posso te falar que não mudou, que tá tudo do 

mesmo jeito. Não; apesar dos pesares que não está bom ainda, estamos tristes, mas 

melhorou, mas todo ano vem uma cacetada. Melhorou muita coisa, mas também 

muita coisa a gente “tá” perdendo, retrocedendo. “Tá” perdendo e “tão” tirando, 

assim coisa que era, que foi conquistado e que estão tirando e que eu não sei se de 

fato tinha dado, mas que não “tava” certo né? Também não sei, mas muita coisa que 

foi dada “tá” tirando, mas tem muita coisa que melhorou... é meu ponto de vista, eu 

acho (DANDARA, entrevista realizada em 09/09/2019). 

 

Esse depoimento da professora Dandara mostra que sua percepção acerca das 

conquistas dos professores mostra-se frágil e sem muita convicção do que realmente foi 

conquistado pela classe. Mesmo dizendo estar fazendo parte do sindicato e de suas lutas, ela 

não demonstra ter domínio sobre o assunto: parece que não sabe o que é direito dos 

professores.  

Novamente, a alienação do trabalho se apresenta também na alienação da vida no não-

trabalho, resultando em uma prática social alienada. Assim, de acordo com Francioli (2010, p. 

145): 

 

Em decorrência dessas condições de trabalho, estabelece-se uma relação de 

alheamento entre a atividade do professor e sua individualidade, criando-se grandes 

obstáculos ao desenvolvimento de sua análise crítica tanto da prática pedagógica 

quanto das concepções nas quais se apoia para realizar essa prática no dia a dia 

escolar. Em outras palavras, dificilmente sua prática e o pensamento que a 

acompanha elevam-se acima da espontaneidade própria da rotina cotidiana. 

 

De modo que, lamentavelmente, no depoimento da professora Dandara, evidencia-se a 

condição de sujeição às decisões alheias, estando, ela mesma, excluída da possibilidade de 

emancipação, afastada também da autonomia em relação às decisões de sua própria profissão.  

 

As dificuldades seriam materiais pedagógicos, porque são muitas cobranças que a 

gente tem, a gente tem que entregar muitos resultados, mas às vezes os materiais não 

estão ao nosso alcance (ROSA, entrevista realizada em 04/04/2019). 

 

3.3.4 Satisfação no trabalho 

 

Você se sente bem em sua prática docente? 

                                                 
17 Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás. 
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Todas as professoras entrevistadas relataram sofrimento em seus depoimentos, seja no 

relacionamento com a família, seja em relação a sintomas físicos ou psíquicos, adoecimentos, 

ou até mesmo, à presença de um transtorno mental; dificuldades com relação ao sono e à 

alimentação. Mesmo que o sofrimento não seja consciente, ou não possa vir à tona como um 

mecanismo de defesa para possibilitar que ela continue com seu trabalho, ele está presente. 

O quadro 3 mostra essa situação: 

 

Quadro 3 - mal-estar das professoras 

 

Professora Características de mal-estar 

Maria Queixas da família sobre sua falta de tempo para eles.  

Georgina Leva trabalho para casa todo final de semana, queixas da família. 

Carolina de Jesus Sobrecarga de trabalho. 

Rosa  Inseguranças sobre práticas pedagógicas; sente-se pressionada a entregar 

resultados. 

Frida Sobrecarga de atividades. 

Simone Sobrecarga de trabalho; desvalorização da imagem do professor; falta de 

recursos na escola faz com que ela gaste o salário com materiais. 

Marielle Desgaste físico e mental; internaliza os problemas dos alunos. 

Dilma Sofre com os problemas dos alunos e a falta de presença e apoio das famílias. 

Luiza Erondina Sobrecarga; falta de recursos para trabalhar com os alunos. 

Dandara Desvalorização; sobrecarga de trabalho; relacionamento com as colegas 

professoras. 

Tarsila Sofre com a falta de apoio das famílias dos alunos; violência nas escolas: 

questiona-se quando vê um ex-aluno envolvido com crime. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com os dados da pesquisa. 

 

A mais variada ordem de problemas ou dificuldades pode ser observada nas falas das 

docentes, desde a apresentação de doenças físicas, como os problemas ortopédicos, até a 

manifestação de sintomas emocionais, psíquicos e motivacionais. A presença de sintomas 

depressivos, excesso de preocupação, desmotivação e desesperança com relação ao trabalho 

são sinais importantes, significativos e precisam ser levados em consideração ao olhar para 

essas trabalhadoras. 
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Sobre a relação trabalho e subjetividade, Alves (2011) afirma que o capitalismo atual é 

um capitalismo manipulatório18, que capta e molda as subjetividades dos trabalhadores de 

acordo com o mercado. 

 

É por mobilizar, com intensidade e profundidade, a alma humana que o novo 

capitalismo, com sua nova cultura da fluidez e precarização do trabalho e da vida 

social, contribui para a epidemia de novas doenças psicossomáticas. As doenças do 

novo capitalismo atingem mais o homem integral, sua mente e corpo, com o estresse 

e a depressão sendo sintomas da colonização intensa da vida social pelos requisitos 

empresariais (ALVES, 2011, p. 98).  
 

Os sintomas presentes em grande parte da classe trabalhadora atual são respostas do 

corpo dos seres genéricos à tomada das subjetividades pelo modo de produção capitalista, 

impondo-lhes um modo de vida baseado na exploração e também no consumo. O capitalismo 

se apodera dos corpos, mentes e vidas, tecendo-lhes parâmetros, metas e impondo ritmos não 

naturais. Dessa forma, a intensificação e precarização do trabalho fazem com que os 

trabalhadores sofram ao tentarem alcançar esses padrões humanamente inalcançáveis. E 

sofrem de fato, no corpo e na mente, as consequências disso. 

 

Na medida em que é por meio das práticas sociometabólicas que se constitui a 

subjetividade humana, o novo complexo de reestruturação produtiva coloca, como 

um de seus pressupostos sistêmicos, as inovações sociometabólicas que contribuem 

para a elaboração do novo nexo psicofísico da produção do capital. A ofensiva do 

capital não se restringe apenas à instância da produção propriamente dita, mas atinge 

hoje, mais do que nunca, sob o capitalismo manipulatório, instâncias da reprodução 

social, colocadas como nexos orgânicos da produção como totalidade social. Deste 

modo, é pela tempestade ideológica de valores, expectativas e utopias de mercado 

que se busca formar o novo homem produtivo do capital.  

As inovações sociometabólicas do capital se disseminam por meio de treinamentos 

em empresas, políticas governamentais, currículos escolares, aparatos midiáticos 

da indústria cultural e, inclusive, igrejas, que se constituem uma pletora de valores, 

expectativas e utopias de mercado que se cristalizam em noções, vocábulos ou 

conceitos que falam por nós nas instâncias de produção e reprodução social. Eles são 

uma espécie de nova língua ou espécie de vulgata do capitalismo neoliberal 

(ALVES, 2011, p. 89-90, grifos da autora).  
 

O discurso neoliberal e manipulatório do capitalismo, que antes ficava restrito ao 

âmbito empresarial, aos treinamentos corporativos de grandes empresas, para atingir o 

objetivo da formação do novo homem, desejado pelo capitalismo do século XXI, hoje está 

dentro das escolas, em todos os níveis de ensino. A ideologia do trabalho enquanto meio de 

alcançar sucesso, a ilusão da meritocracia, o discurso do “produzir mais com menos recursos” 

                                                 
18 “Foi com lucidez que Lukács iria denominar o capitalismo tardio de ‘capitalismo manipulatório’, pois a 

instância da manipulação social tonar-se-ia crucial para a produção e reprodução social” (ALVES, 2011, p. 118). 
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foi absorvido plenamente pela educação: está na mente dos professores, que, por sua vez, 

repassam para os alunos. 

A fala de Marielle mostra como ela entende que o trabalho do professor é ampliado, 

que a demanda é por um profissional multitarefas. No entanto, ela enxerga isso como uma 

missão, um ato necessário: 

 

Professor para mim vai além do ensinar, do que apenas transmitir conhecimento e 

aprendizagens. Acho que professor é um papel de mãe, de psicóloga, de tudo, 

principalmente em rede municipal que a gente pega crianças mais carentes. Então 

acho que ali que você vai plantar, tentar transmitir uma sementinha do bem e tentar 

mostrar que o caminho do certo é o do bem. Então não é só educar a parte científica, 

mas é para o lado sentimental da criança (MARIELLE, entrevista realizada em 

05/09/2019). 

 

Dandara, em tom desanimado, com rosto abatido e demonstrando cansaço, afirma que: 

 

Não tem nada mais para acontecer de ruim para nós, não tem mais nada que você 

fala assim: “ah isso é pior”. Tudo eles querem de ruim para nós, eu não sei se só eu 

penso assim, se é pensamento meu ou se é de fato o que vem acontecendo, mas tudo 

quanto é coisa ruim vem para a educação. Todo e qualquer coisa ruim é para 

educação e isso deixa a gente desanimado: falta de estrutura, falta de material para a 

gente trabalhar e por aí vai...(DANDARA, entrevista realizada em 09/09/2019). 

 

Opera-se, então, uma tentativa do capital de captura da subjetividade humana, quer 

dizer, atuando internamente, nos pensamentos e ações dos trabalhadores, para que estes 

defendam e vivam em função de produzir lucro. 

Alves (2011, p. 114) salienta que o discurso hegemônico do capitalismo atual está 

presente na nova pedagogia ou pedagogia nova, pelas teorias que disseminam o novo nexo 

psicofísico: “o saber-fazer, saber usar e saber comunicar”. Os indivíduos são educados para a 

competitividade, a produtividade. 

Ainda de acordo com Alves (2011), esse processo de captura ocorre de modo 

complexo e com algumas contradições, visto que não se desenvolve sem lutas e resistências 

diárias, mas também combina mecanismos de coação e aquiescência, como de manipulação 

para além do local de trabalho. Também “nas instâncias sociorreprodutivas, com a pletora de 

valores-fetiche e emulação pelo medo que mobiliza as instâncias da pré-

consciência/inconsciência do psiquismo humano” (ALVES, 2011, p. 114). Portanto, um 

processo complexo que mobiliza a consciência humana para a adaptação à sociedade. 

Esse método de captura da subjetividade, enquanto reforma do capitalismo atual  

 



86 

 

tende a dilacerar (e estressar) não apenas a dimensão física da corporalidade viva da 

força de trabalho, mas sua dimensão psíquica e espiritual (que se manifesta por 

sintomas psicossomáticos). [..] é a administração by stress, pois busca realizar o 

impossível: a unidade orgânica entre o “núcleo humano”, matriz da inteligência, da 

fantasia, da iniciativa do trabalho como atividade significativa, e a “relação-capital” 

que preserva a dimensão do trabalho estranhado e os mecanismos de controle do 

trabalho vivo (ALVES, 2011, p. 114, grifos no original).      
 

Portanto, na fase do capitalismo de acumulação flexível e de políticas neoliberais e 

manipulação ideológica, viabiliza-se o acirramento da luta de classes (ALVES, 2011). Nessa 

nova realidade, há especificidades, pois, a exploração do trabalho atinge um patamar cruel. As 

instituições políticas e sindicais enfrentam as barreiras impostas pela “subjetividade das 

individualidades de classe do trabalho” (ALVES, 2011, p. 115). 

Lukács (1969) afirma que, após a crise de 1929, o capitalismo passa por uma 

transmutação: a exploração da classe trabalhadora ocorre pela mais-valia relativa. “Isto 

significa que é possível um aumento da exploração ao lado de um aumento do nível de vida 

do trabalhador” (LUKÁCS, 1996, p. 52). E aqui se faz necessária a manipulação do 

pensamento dos trabalhadores.  

 

O inteiro problema da alienação adquire uma fisionomia inteiramente nova. No 

tempo em que Marx escrevia os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, a alienação 

da classe operária significava imediatamente um trabalho opressivo em um nível 

quase animal. Com efeito, a alienação era, em certo sentido, sinônimo de 

desumanidade. Exatamente por este motivo a luta de classes teve por objetivo, por 

decênios, garantir, com reivindicações adequadas sobre salário e sobre o tempo de 

trabalho, o mínimo de uma vida humana para o trabalhador (HOLZ; KOFLER; 

ABENDROTH, 1969, p. 52-53, grifos dos autores). 

 

Lukács (1996) mostra, então, quão contraditório e manipulatório o sistema capitalista 

pode ser. Se agora os trabalhadores podem ter condições objetivas básicas para uma vida 

humana, a manipulação se intensifica: 

 

A luta de classes no tempo da mais-valia absoluta estava voltada para a criação das 

condições objetivas indispensáveis a uma vida deste gênero. Hoje, com uma semana 

de cinco dias e um salário adequado, podem já existir as condições indispensáveis 

para uma vida cheia de sentido. Mas surge um novo problema: aquela manipulação 

que vai da compra do cigarro às eleições presidenciais ergue uma barreira no interior 

dos indivíduos entre a sua existência e uma vida rica de sentido. [...] o que está em 

jogo é a questão do controle da consciência (LUKÁCS, 1996, p. 53).        
   

A barreira que se ergue, a que se refere Lukács (1996), é o estranhamento, ou a 

alienação atualizada no capitalismo manipulatório. O consumo é instigado nas subjetividades 

como um objetivo de vida, uma via pela qual se conquistará o sentido da vida. 

A manipulação vai além: 
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Hoje existe uma ciência do trabalho e uma assistência psicológica do trabalhador, 

mas elas têm como finalidade tornar-lhe aceitável por meio da manipulação, a 

tecnologia capitalista existente, e não servem para criar, ao contrário, uma 

tecnologia capaz de transformar o trabalho numa experiência digna de ser vivida 

pelo trabalhador (LUKÁCS apud HOLZ; KOFLER; ABENDROTH, 1969, p. 54).  
 

Lukács nos mostra que isso não ocorre, mesmo com o intenso desenvolvimento da 

ciência, o que poderia também auxiliar no desenvolvimento do homem e na superação do 

modo de trabalho estranhado. Mas sim, a subjetividade em desefetivação, transformando o 

tempo de vida em tempo de consumo, fetichização da experiência. Por outro lado, dever-se-ia 

“despertar a verdadeira autonomia da personalidade” (LUKÁCS apud HOLZ; KOFLER; 

ABENDROTH, 1969, p. 56). E a essa tarefa a Psicologia burguesa não será capaz de resolver. 

Os relatos das docentes expressam quão invadidas estão pelos ritmos de trabalho cada 

vez mais intensos. E como isso, com o passar do tempo, acarreta modos de vida que não são 

naturais nem saudáveis. 

 

O professor hoje no Brasil precisa ter uma carga triplicada né? E por mais que você 

se esforce não vai sair a mesma qualidade se você pudesse trabalhar meio período. 

Você estando três períodos, então eu falo que a desvalorização é a maior barreira 

porque... (pausa). Material pedagógico: o professor hoje ele recicla, ele trabalha com 

reciclagem e ele investe muito! A gente tira muito do bolso para comprar algumas 

coisas (GEORGINA, entrevista realizada em 02/04/2019).     
   

Um relato recorrente foi a questão do envolvimento com os problemas familiares dos 

alunos: as professoras percebem que a criança não está bem e chamam a família para 

conversar, mas não há interesse da mãe ou responsável pela criança. Inclusive, algumas 

famílias nem se dispõem a ir até à escola. No entanto, de acordo com o método do 

materialismo histórico-dialético, pode-se analisar que os sujeitos fazem sua história, mas não 

em condições escolhidas por eles. Não são os homens que escolhem as circunstâncias em que 

estão inseridos e as que são negadas a eles, por exemplo, a participação nas atividades 

escolares dos filhos. 

Isso, então, faz com que as professoras se sintam mais responsáveis pelos alunos, 

especialmente por aqueles que elas julgam não poderem contar com o apoio familiar, e 

chegam a se preocupar, por exemplo, com a saúde, higiene, alimentação e vestuário. Essa 

preocupação faz com que a trabalhadora, mesmo nos momentos de não-trabalho, não consiga 

se desligar das responsabilidades ou se esquecer da criança. 

A sobrecarga de trabalho foi um aspecto bastante mencionado nas entrevistas: as 

docentes precisam preparar as atividades pedagógicas; muitas vezes, necessitam confeccionar 

materiais ou até mesmo comprá-los para as aulas. Isso faz com que elas passem horas, 
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madrugadas, finais de semana inteiros envolvidas com o preparo das atividades, o que 

evidencia a intensificação do trabalho das professoras. Além disso, na maioria das vezes, a 

escola não dispõe de recursos financeiros para a compra de material necessário para a aula, ou 

lembrancinhas para datas comemorativas. O professor então compra com seu próprio recurso, 

utilizando boa parte do salário para fins de trabalho. 

 

Deixa muito a desejar, não só em relação ao nosso salário, mas em questão de 

investimento no próprio aluno. Mesmo agora: colocou a gente o dia inteiro, no dizer 

deles, para conter gastos. Mas será que estava pensando no ser humano? Porque eu 

saía uma hora, a outra professora chegava descansada, alegre, feliz, com outra 

dinâmica com os alunos. Agora eu saio 11h, vou lá em casa, volto mais baqueada 

ainda. Então será que “tá” pensando nessa valorização, no aluno, no ser humano? Eu 

falo que não (LUIZA, entrevista realizada em 10/09/2019). 

 

Os sintomas depressivos, de ansiedade, de estresse, de sobrecarga e de sentimentos de 

desvalorização são muito prevalentes e expressivos. Tristeza, preocupação, apatia, desânimo, 

falta de energia são manifestações de ordem emocional; enquanto que dores de cabeça, 

palpitação, falta de ar são ocorrências físicas ou orgânicas. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-V 

(2014), o transtorno depressivo maior, condição clássica deste grupo de perturbações, 

apresenta os seguintes traços: humor deprimido; perda de interesse em atividades que antes 

proporcionavam prazer; alterações na alimentação e sono; sentimento de pouca energia ou 

agitação; dificuldades de concentração; sentimento de culpa; pensamentos de morte 

recorrentes. 

Os transtornos de ansiedade apresentam características de medo e ansiedade intensos, 

tensão muscular, vigilância constante. Podem ser acompanhados de ataques de pânico, que 

são assim caracterizados no DSM-V: 

 

O surto abrupto pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. 

1. Palpitações, coração acelerado ou taquicardia. 

2. Sudorese. 

3. Tremores ou abalos. 

4. Sensações de falta de ar ou sufocamento. 

5. Sensações de asfixia. 

6. Dor ou desconforto torácico. 

7. Náusea ou desconforto abdominal. 

8. Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio. 

9. Calafrios ou ondas de calor. 

10. Parestesias (anestesia ou sensações de formigamento). 

11. Desrealização (sensações de irrealidade) ou de despersonalização (sensação de 

estar distanciado de si mesmo). 

12. Medo de perder o controle ou “enlouquecer” 

13. Medo de morrer (DSM-V, 2014, p. 214-215). 
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Os sintomas descritos acima podem ser analisados de diferentes formas: pelo viés 

biologicista, a descrição tem um fim em si mesma. De acordo com a determinação social dos 

transtornos, podemos refletir de que modo a sociedade está influenciando os comportamentos 

individuais, de modo que “os atuais padrões de desgaste [...] [estão] influenciando o 

estabelecimento de determinados modos de adoecer e morrer predominantes em nossa 

sociedade” (ALMEIDA, 2018, p. 108). 

O atual estágio de desenvolvimento da sociedade capitalista realiza uma investida do 

capital contra o ser social e suas possibilidades de desenvolvimento pleno e saudável. 

Almeida (2018) levanta as consequências dessa forma de captação da subjetividade dos 

trabalhadores levando ao adoecimento em diversas partes do mundo: no Japão, as mortes por 

exaustão no trabalho, por exemplo; o suicídio no trabalho já notificado em alguns países, além 

do número alarmante de afastamentos do trabalho por transtornos mentais. 

Assim, uma análise histórica dos modos de viver da classe trabalhadora no mundo 

pode facilmente explicar como mudam os padrões de desgaste e adoecimento dessa 

população. As mudanças nas formas de adoecer e morrer estão relacionadas às mudanças da 

vida social (ALMEIDA, 2018). 

Em nossa concepção, corroborando o pensamento de Malaguty e Rossler (2016), 

entendemos o sofrimento no trabalho de acordo com o método materialista-histórico, 

considerando que os fenômenos psíquicos são formados a partir da relação homem-meio em 

um modo de produção. Os indivíduos, nesse modo capitalista, internalizam suas contradições, 

suas formas de ser, agir e pensar. 

Na sociedade capitalista, o motivo do trabalho encontra-se externo a ele mesmo, 

convertendo-se em sofrimento com a perda de sentido para o trabalhador. É a alienação que 

pode levar ao sofrimento psíquico (MALAGUTY; ROSSLER, 2016).  

Maria, quando perguntada sobre como se sente na instituição, respondeu que: 

 

Às vezes a gente faz um plano (de aula) maravilhoso, mas fica impedida de executar 

por falta mesmo de recurso, a gente acaba fazendo sempre o mesmo plano porque é 

o que você tem em mãos, é o que dá para trabalhar. A gente acaba tendo que ir 

adaptando, mas a diferença é só essa mesma. Mas eu sou apaixonada, eu falei assim 

essa semana: eu comecei a ter... (pausa) que eu “tô” com uma criança autista e eu me 

sinto responsável por ele e eu comecei a ter síndrome de pânico, assim de ansiedade 

e no início achei que não era, mas agora eu vendo...  (pausa). Principalmente nos 

dias que ele vem eu “tô” sentindo que eu “tô” ficando assim, mas por querer fazer 

alguma coisa e eu sinto. Conversando com uma colega, ela falou não é sua 

responsabilidade, mas acaba no fim que a gente acha, porque eu quero muito fazer 

alguma coisa para ajudar e eu acabo assim, ficando agoniada assim. Eu senti que 

depois que ele entrou, que a gente “tá” lidando com ele, “tô” tendo crise de 

ansiedade mesmo, não pelo meu serviço em si, mas sempre buscando técnicas para 

melhor atender ele porque eu também não quero excluir e eu acho que a maior 
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ansiedade é porque eu quero incluir ele, eu quero trazer ele para junto de todo 

mundo, eu quero que ele tenha a mesma qualidade que os outros, sabe? Isso que tá 

me agoniando. “Tô” tendo desde que eu comecei esse ano, que ele entrou. Eu 

comecei e às vezes ele dá umas crises do nada né? E assim, quem não entende um 

pouco sobre autismo acha que ele “tá” com birra, acha que ele “tá” isso e aquilo, que 

a gente tem que saber lidar e aí vem um fala um trem, vem outro fala outra coisa 

então isso agonia, essa falta de informação geral e acaba criando um confronto até 

na forma de você lidar com ele e a maioria acha que ele “tá” dando birra, que é 

manha, que é isso, que é aquilo e não é! Então isso vai gerando muito conflito, muita 

ansiedade e eu ultimamente eu tenho sentido essa ansiedade a respeito de eu querer 

fazer alguma coisa e “tô” buscando sabe? (MARIA, entrevista realizada em 

01/04/2019). 

 

Maria relatou episódios de crise de pânico na escola, com sintomas como taquicardia, 

aumento da frequência respiratória, dores no corpo, cansaço excessivo, pressão alta, falta de 

ar, fadiga, dores de cabeça muito intensas.  

Ela percebeu que as crises vinham mais fortes nos dias em que conversava com a mãe 

do aluno com transtorno do espectro autista. Procurou um médico, realizou vários exames, 

inclusive cardiológicos, em que não obteve nenhum diagnóstico físico.  

O relato de Frida mostra que a luta para se manter com saúde e trabalhando é intensa: 

 

Eu já tive oportunidade de ficar com a depressão bem agressiva, assim como se diz 

quase o último tópico das depressões né? Que é o suicídio, esses trem... mas eu 

nunca dei espaço para ela porque eu falo assim: a vida da gente não é fácil, de 

nenhum brasileiro, mas eu não deixo as pessoas saberem que eu “tô” triste (FRIDA, 

entrevista realizada em 02/04/2019).  

 

É uma fala muito grave, pois a professora cita até mesmo a ideação suicida, um 

sintoma característico da depressão severa. Quando questionada sobre o que poderia ser feito 

para evitar o adoecimento dos professores, Simone diz: 

 

Conversei com o secretário da Educação outro dia, eu falei: a educação está doente, 

porque é sobrecarregado demais, o peso é muito grande, muitos projetos, muita 

coisa, muita cobrança. Eu entendo, mas de repente, se diminuísse um pouco de 

cobrança e montasse um grupo, não sei o nome que eu daria para isso, mas você 

sabe, é psicóloga, um grupo de apoio para esses profissionais. Investir nisso, investir 

em um grupo de apoio onde o professor vai receber um tratamento, não precisa ser 

só porque ele já está doente, não é isso, é porque ele necessita desse 

acompanhamento, porque eu não sou psicóloga, mas eu carrego, eu faço esse papel 

também porque eu escuto na escola todos os problemas dos pais: a gente envolve 

sem querer, sem perceber, porque eu sou humana. Eu vi a criança, principalmente na 

educação infantil, eu vou vendo e internalizando né? E essas doenças para os 

profissionais entre elas a psicológica, o diagnóstico burnout que aquele que a 

pessoa... (pausa) eu respeito, eu sei que pode acontecer até comigo um dia, não que 

eu esteja livre disso porque eu também... (pausa) porque é pesado; é uma profissão 

que é humanizada, não tem como você não lidar com as situações e fechar os olhos. 

Porque eu tenho que saber dividir, mas eu também internalizo. Eu quero ajudar, 

precisa ter um grupo de apoio com profissionais psiquiatras, psicólogos, com 

terapeuta ocupacional para esses professores. Uma forma de oferecer isso para eles 
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porque o dia que o poder público tomar consciência dessa necessidade aí vai 

melhorar muita coisa. Porque eu trabalho na coordenação e às vezes eu recebo um 

telefonema: “tia Simone hoje eu não estou passando bem, hoje eu estou com muita 

dor de cabeça”. Aí eu percebo que está sobrecarregado. Eu falo: “não, fica na sua 

casa porque eu vou para sua sala, fico lá para você, você descansa, não tem 

problema. Vai procurar um tratamento para melhorar”. Porque de repente dá, mas 

não é só física a doença, porque você sabe a mente adoece o físico e o emocional 

(SIMONE, entrevista realizada em 30/05/2019). 

 

Nessa fala, a professora diz perceber o mal-estar dos professores em forma de 

adoecimentos físicos e a necessidade de faltar às aulas por algum problema, mas que ela 

percebe que se trata de sobrecarga de trabalho. 

 

3.3.5 Medidas preventivas ou mediações contra o adoecimento no trabalho 

 

Quais seriam os caminhos para a saúde na docência? 

 

Nesta etapa, buscamos compreender quais mediações as professoras procuram para a 

manutenção da saúde de modo geral, e da saúde mental, de maneira específica. Enfim, mesmo 

diante da alienação no trabalho, como as docentes ainda conseguem continuar trabalhando, 

como preservar o desenvolvimento psíquico dentro das circunstâncias de um trabalho 

alienante. 

Corroboramos o pensamento de Galvão; Lavoura e Martins (2019) relacionado à 

dimensão das transformações que ocorrem com os indivíduos no campo do trabalho, sendo 

que essas não se dão de forma isolada, mas em conjunto, nas quais os sujeitos que trabalham 

estão inseridos nas relações sociais de produção e reprodução da vida, e estão marcados pelo 

estabelecimento de vínculos entre eles. 

Netto e Braz (2007) afirmam que o trabalho, enquanto atividade coletiva, implica no 

relacionamento entre as pessoas na designação de tarefas, no estabelecimento de ritmos de 

trabalho, e em outras formas de sociabilidade. 

 

Como se pode observar, portanto, o trabalho não transforma apenas a matéria 

natural, pela ação dos seus sujeitos, numa interação que pode ser caracterizada como 

o metabolismo entre sociedade e natureza. O trabalho implica mais que a relação 

sociedade/natureza: implica uma interação no marco da própria sociedade, afetando 

os seus sujeitos e a sua organização. O trabalho, através do qual o sujeito transforma 

a natureza (e, na medida em que é uma transformação que se realiza materialmente, 

trata-se de uma transformação prática), transforma também o seu sujeito: foi através 

do trabalho que, de grupos de primatas, surgiram os primeiros grupos humanos – 

numa espécie de salto que fez emergir um novo tipo de ser, distinto do ser natural 

(orgânico e inorgânico): o ser social (NETTO; BRAZ, 2007, p. 34, grifos no 

original).  
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O trabalho, portanto, age também na modificação de quem trabalha, de forma coletiva, 

preconizando relações humanas, desdobramentos que não existem na natureza orgânica e 

inorgânica.  

Assim, 

 

As necessidades humanas – aquelas que precisam ser satisfeitas pela atividade social 

– possuem um caráter histórico e mediatizado, visto que, em primeiro lugar, os 

próprios objetos que satisfazem as necessidades humanas não são objetos de caráter 

natural imediato (como se dá no caso dos animais), muito pelo contrário, são objetos 

que já sofreram modificações da atividade de trabalho (GALVÃO; LAVOURA; 

MARTINS, 2019, p. 49, grifos no original). 

 

Neste trabalho, investiga-se o que está envolvido na mediação entre a subjetividade 

das docentes e o trabalho diário na escola. Foi perguntado a elas quais seriam os caminhos 

para a saúde na atividade docente. A seguir, transcrevem-se trechos dos depoimentos colhidos 

nas entrevistas. 

Georgina entende que as professoras devem buscar nas técnicas de relaxamento e 

respiração uma forma para conseguirem lidar com a pressão do trabalho: 

 

Eu tento fazer mais respiração e outras técnicas para não ficar tomando 

medicamento, até porque não sei... (pausa). Tomei Fluoxetina regularmente, mas na 

educação infantil você tem que estar muito atenta, realmente você não pode estar 

muito assim...(pausa) medicada, até pelo menos o organismo acostumar. [...] Eu 

tento fazer até sexta-feira, no máximo sábado de manhã enquanto as crianças estão 

dormindo (os trabalhos da escola), aí depois é com a minha família, até porque meu 

marido nem celular pode pegar quando ele “tá” em casa. Para poder não ficar doente 

porque a gente sabe que tem professor que emenda né? Que nossa... e a vida não é 

só trabalho né? Tem que saber diferenciar um pouco, “ai” eu já vi colegas minhas 

dormir 4 horas da manhã! Tenso! Fazendo coisas, fabricando tudo e ela ficou 

doente, quase perdeu o marido, aí a psicóloga falou que é para você separar o que é 

do serviço da sua casa, para você ter uma saúde legal. Então assim... a gente vai 

observando o que vai acontecendo com as nossas colegas e tenta não cometer os 

mesmos erros né? (GEORGINA, entrevista realizada em 01/04/2019). 

 

A professora relata ter tido um episódio de depressão enquanto estava na faculdade, ao 

que foi prescrito que ela fizesse uso de medicamento antidepressivo. Apesar dessa tentativa da 

professora de separar trabalho de vida pessoal, sabemos que não é possível essa cisão. Marx 

(2010) desenvolveu, em sua teoria sobre o estranhamento no trabalho, a ideia de que a 

alienação presente no trabalho aparece também no espaço do não-trabalho. Quanto mais o 

trabalhador se desgasta trabalhando, enriquecendo a exterioridade, mais pobre se torna o 

mundo interior, alienando a subjetividade. 



93 

 

Marielle acredita que a espiritualidade/religiosidade e a prática de atividades de lazer 

podem ajudar as professoras a lidar com a intensa carga de trabalho, além de prepará-las para 

o desgaste físico da sala de aula. 

 

Então, acho que a gente precisa ter uma saúde bem profunda mesmo! Assim, pensar 

bastante positivo, buscar bastante Deus que não é fácil não! E além de consumir 

muita energia da gente, é muito desgaste físico e desgaste mental. Então acho que a 

gente tem que ter bastante firmeza que não é fácil não. A gente chega muito cansada 

em casa, mas eu procuro fazer uma atividade física. Mas nem é sempre, essa semana 

mesmo eu não fui nenhum dia porque eu “tô” chegando muito tarde em casa porque 

eu trabalho em outra rede, então eu saio de casa 6:30 da manhã e só chego às vezes 7 

horas, às 8 horas da noite. Essa semana às vezes eu vou chegar mais tarde que eu 

estou desenvolvendo uns projetos então assim...(pausa). Nem sempre eu consigo, 

mas eu gosto muito de chegar em casa, assistir um filme acho que é meu hobby 

preferido assistir filme; encontrar as amigas, é isso mesmo que eu procuro fazer 

(MARIELLE, entrevista realizada em 30/05/2019).  

  

Maria afirma que sua maneira de lidar com a sobrecarga de trabalho é estipular um 

tempo para o descanso, no entanto: 

 

“Tô” tentando né? Ter um tempo para minha vida pessoal e familiar, sair um pouco 

dessa rotina da escola de ficar preocupada. Apesar de que não desliga. Meu marido 

“tava” rindo que eu queria fazer um envelope com uma história vazada e ele foi 

ontem, “vamos lá atrás desse envelope! Tem que ser envelopes brancos”. Eu sonhei, 

aí ele ficou rindo, eu falei foi dormindo. Eu sonhei, acordei com aquela ideia, até 

então não tinha tido aquela ideia que eu ia colocar história vazada no envelope. Aí a 

gente foi procurar e tudo fechado, ontem domingo, realmente. E ele: “nossa mas 

você não pensou nisso antes?”. Eu falei: “não, porque foi dormindo né?” Então a 

gente tenta, mas não desliga nem dormindo (MARIA, entrevista realizada em 

01/04/2019). 
 

Neste relato, podemos ver a autointensificação no trabalho, quando a professora não 

para de trabalhar nem durante o sono. Assis (2012, p. 124) afirma que “a intensificação, 

entrelaçando-se com a autointensificação, consiste, portanto, em processos sutis, nem sempre 

perceptíveis a olho nu, que aprisionam o professor em suas atividades profissionais”.  

Dilma relata que faz uma separação entre a vida da escola e a vida pessoal: 

 

Separo muito bem a minha vida pessoal da minha vida profissional, então chega em 

casa tenho como hábito para não ficar estressada não me preocupar tanto; e eu dou o 

meu máximo. Deu meu horário, fecho a porta, vou para casa... (pausa) e assim tem 

sido bom para mim. Percebo que eu fico bem aqui, fico bem casa; tem funcionado. 

Eu uso essa tática: desligo. Eu tenho uma “chavinha”: liga e desliga (DILMA, 

entrevista realizada em 06/04/2019). 

 

Carolina tenta explicar como utiliza a estratégia de separar vida profissional e vida 

familiar, mas, ainda durante a sua fala, deu-se conta que nem sempre é possível fazer uma 
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divisão tão demarcada, já que, ao explicar que não se ocupa das tarefas de casa na escola, 

apercebeu-se de que, caso a filha adoeça, ela provavelmente não conseguirá ignorar o fato e 

continuar trabalhando normalmente. 

 

Graças a Deus eu não adoeço, consigo priorizar minha família quando estou com a 

família; meu trabalho quando estou aqui. Não digo que se acontecer alguma coisa 

com a minha filha eu vou deixar, mas eu procuro deixar tudo organizado lá e venho 

para cá. Lógico que estamos sujeitos aos imprevistos, mas fica sempre tudo muito 

organizado. A escola, a mesma coisa: as coisas aqui tudo organizado, quando eu 

chegar no meu lado eu poder me dedicar à minha família, chegar aqui poder me 

dedicar aos meus alunos e às minhas coisas aqui (CAROLINA, entrevista realizada 

em 03/04/2019) 

 

Rosa afirma que o professor precisa cultivar uma boa autoestima para conseguir não 

adoecer.  

Acho que é essencial a autoestima elevada, saber o que está fazendo, com 

excelência, mas às vezes a desvalorização deixa sobrecarregada, aí às vezes isso 

tudo acumula e a autoestima abaixa, mas é tentar. Às vezes a gente está no começo 

(da carreira) e pensa: “será que é desta forma? Será que eu “tô” indo pelo caminho 

correto? Ou às vezes até numa atividade malsucedida você já fica com pensamento: 

“não vou conseguir”. É muita responsabilidade. Eu já tive esses pensamentos, mas 

sempre Deus manda alguém para te falar uma palavra que seja (ROSA, entrevista 

realizada em 04/04/2019). 

 

O gráfico 1 representa como as professoras responderam a seguinte pergunta: “Alguns 

professores adoecem em seu trabalho. Quais seriam os caminhos para a saúde na docência? ”. 

 

Gráfico 1 - As mediações das professoras 

 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora 
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Em primeiro lugar, a maioria das docentes entendem que, se elas separarem a vida 

pessoal e a vida profissional, de modo que esqueçam, como se fosse mágica, os desafios do 

trabalho aos finais de semana, por exemplo, estarão mais protegidas contra os adoecimentos. 

No entanto, na realidade, isso não acontece, pois o trabalhador, enquanto ser social, é o 

mesmo no trabalho e na vida social.  

Em segundo lugar, as professoras tentam buscar a fé religiosa, Deus, os pensamentos 

positivos, a tentativa de fortalecer a autoestima, seja por meio de pensamento ou de se 

arrumarem fisicamente (vestir uma roupa bonita, passar batom), como antídotos contra a 

tristeza e a desmotivação.  

Em terceiro lugar, está a busca por atendimento psicológico, seja por cursos ou grupos 

com os professores para trabalharem seus problemas nos atendimentos, como ilustra a fala de 

Luiza: 

 

Acho que é uma pergunta muito individual. Não sei o que poderia ser feito nessa 

questão né? Eu falo assim (pausa). Ai meu Deus que difícil! Eu falo assim: cada um 

tem uma carga genética né? Eu já tenho uma carga genética mais de estresse, já tem 

genética desse “trem ruim”, então eu falo que eu tenho a probabilidade de adoecer 

com mais facilidade do que outras pessoas. Eu não sei o que que poderia ser feito, se 

era um curso voltado para a gente, não sei. Essa questão da gente de se conhecer, de 

auto conhecer, porque para mim foi a partir disso que eu realmente melhorei; depois 

que eu comecei a me entender, que aí eu comecei a adoecer menos né (LUIZA, 

entrevista realizada em 10/09/2019). 

 

Por fim, apenas uma professora apontou a melhoria salarial como uma tentativa de 

incentivo aos professores de trabalharem menos horas. Assim, poderiam se sentir melhores e 

com mais energia.  

De maneira geral, cem por cento das entrevistadas elegem mediações de ordem 

individual para lidar com o sofrimento psíquico, fundamentadas no discurso da autoajuda, 

característico da sociedade atual. 

 

A autoajuda é muito mais do que um fenômeno editorial de vendas; constitui-se em 

uma ideologia que difunde e desperta o imaginário de construção de um homem 

realizado, de sucesso, possuidor de riqueza e poder. Reforça a ideia de progresso 

individual, ao mesmo tempo em que populariza e naturaliza a noção de mudança, 

adaptação, competição e mobilidade social como responsabilidades individuais. Tais 

concepções, disseminadas no senso comum, são introjetadas como verdades, 

contribuindo para a organização da cultura de uma época (TURMINA; SHIROMA, 

2011, p. 1). 
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Esses discursos, alardeados de forma hegemônica, favorecem o molde do trabalhador 

que é desejado para a reprodução do capital. Pautados no “ensinar a ser”, estão na mídia, nas 

cartilhas, nos enunciados da própria gestão escolar.  

As pessoas buscam respaldo de maneira muito segmentada, onde provavelmente não 

encontrarão suporte, mas paliativos breves, o que pode resultar em adoecimento mais tarde. 

De acordo com Rossler (2012, p. 81), “uma escravidão subjetivamente estabelecida a partir 

das ideologias, dos fetichismos, que impelem a determinados tipos de pensamento, sentimento 

e ação”. Com as mentes colonizadas pelo discurso hegemônico, a tarefa de superação das 

condições perversas que o capitalismo impõe aos trabalhadores torna-se um desafio ainda 

maior, pois “a escravidão interior é sempre muito mais velada, sutil e, portanto, mais difícil de 

ser negada e superada” (ROSSLER, 2012, p. 81). 

Trata-se da contradição do capitalismo já denunciada por Marx nos Manuscritos 

Econômico Filosóficos, e que se agravou com o devir histórico: o enriquecimento das forças 

produtivas, o desenvolvimento das tecnologias, das indústrias e do gênero humano em sua 

totalidade universal se deu em paralelo com o esvaziamento da individualidade, a opressão, o 

empobrecimento e a alienação das subjetividades. 

Portanto,  

 

qualquer tentativa de superação da alienação pressupõe a negação desta mesma 

realidade material que determina as formas de alienação da consciência. [...] O 

problema da libertação do homem, conseguido por meio da superação das relações 

sociais de opressão, dominação e exploração, constitui para Marx algo muito maior 

do que simplesmente um problema material e político. Trata-se, isto sim, de um 

problema humanista e pedagógico (ROSSLER, 2012, p. 84). 

 

Assim, para a luta contra a alienação, as medidas individuais não conseguirão dar 

conta da complexidade do desafio. Precisaremos retornar à tese onze de Marx sobre a 

necessidade de se sair do papel de interpretação para o de transformação do mundo, por meio 

da luta coletiva. Os professores, parte importante na luta pela transformação, pois entende-se 

que para ela a sociedade precisa estar desenvolvida do ponto de vista intelectual, precisarão 

entrar em contato com a essência da realidade. 

Pois, se “cabe à educação a formação da consciência revolucionária, isto é, da 

consciência ciente da sua missão de luta e transformação” (ROSSLER, 2012, p. 84), primeiro 

precisamos nos desenvolver enquanto professores, para que estes sejam então mediadores 

desse conhecimento para com as futuras gerações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como objetivo investigar o trabalho das professoras da Educação Infantil (EI) 

na cidade de Mineiros-Goiás e as suas mediações para lidar com o fenômeno do mal-estar 

docente, empreendemos o estudo para buscar compreender as mediações de enfrentamento ao 

mal-estar na docência que são buscadas na tentativa de manutenção da saúde dessas 

trabalhadoras. 

Buscamos analisar a mediação enquanto atividade humana na sua relação com a 

realidade. Os trabalhadores utilizam-se da mediação para se relacionarem com o cotidiano, os 

colegas, os alunos e, de modo geral, com a organização do trabalho. Em nossa pesquisa, o 

estudo fixou-se nas mediações para o enfrentamento ao mal-estar vivenciado pelas 

professoras na realidade do trabalho na Educação Infantil de duas instituições da cidade de 

Mineiros, no estado de Goiás. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, apresentamos as concepções de trabalho de 

acordo com o método materialista histórico-dialético de Karl Marx, o qual entende essa 

categoria enquanto aspecto fundante do ser social, uma dimensão subjetiva e objetiva da 

sociedade que serviu de base para o seu desenvolvimento. No entanto, com o adiantamento do 

modo de produção capitalista, o trabalho passou a se assemelhar ao emprego, uma forma 

precária e embrutecedora de trabalho, um contrato de trabalho, a qual pode levar ao 

sofrimento e este, às suas últimas consequências, ao adoecimento do trabalhador. 

O segundo capítulo teve como objetivo apresentar como o trabalho alienado e 

embrutecedor atinge e captura as subjetividades humanas no estágio atual do capitalismo. 

Realizamos a discussão a respeito do sofrimento e da alienação dos trabalhadores, bem como 

do mal-estar docente e dos possíveis quadros de adoecimento. A complexidade das relações e 

dos contratos de trabalho, as mudanças constantes na organização do trabalho docente, entre 

outros fenômenos, representam uma batalha na vida do professor em relação à manutenção da 

sua saúde física, mental ou psíquica. Entendendo a alienação como uma relação do homem 

com o mercado de trabalho no sistema do capital, verificamos que a personalidade humana é 

forçada a alterar-se para lidar com essa realidade.  

O mal-estar docente é um conceito desenvolvido por José Manuel Esteve (1999) sobre 

a situação dos professores, sobretudo após os acontecimentos das décadas de 1980 e 1990 no 

campo da Educação. As políticas educacionais cada vez mais austeras, a intensificação e 

desvalorização do trabalho docente observados no Brasil e no mundo estão contribuindo para 
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que os professores se sintam menos importantes, inseguros e instáveis. Com o agravamento 

dessa situação, podem aparecer o sofrimento e o adoecimento psíquicos. 

O trabalhador encontra-se em uma situação da qual não consegue sair por si, pois toda 

a sociedade está estruturada nessa forma de produção material e reprodução social. A 

sociedade de classes, baseada na questão da propriedade privada, não é natural, pois faz com 

que aqueles que trabalham não se encontrem nos resultados, nos produtos de seus processos.   

No terceiro capítulo, apresentamos o relatório da pesquisa realizada em duas 

instituições de Educação Infantil no município de Mineiros: uma municipal e outra mista, 

filantrópica com subsídios da prefeitura local. Por meio de observações e entrevistas, 

realizamos a incursão ao objeto que desejamos apreender: as mediações de enfrentamento das 

professoras para lidar com o mal-estar docente e evitar o adoecimento. 

As mediações são relações entre a subjetividade das trabalhadoras e o real do trabalho, 

para se manterem ativas, trabalhando e permanecendo razoavelmente saudáveis, a ponto de 

não manifestarem adoecimentos, tais como a síndrome de burnout, mencionada no trabalho. 

Os resultados da pesquisa apontaram para a aplicação, pelas professoras, de mediações 

de ordem individual, o que confirma, sobretudo, a hipótese da alienação e estranhamento das 

trabalhadoras. 

As docentes utilizam, como mediações, a busca por questões metafísicas: 

religiosidade, autoestima, pensamento positivo e, ainda, a tentativa de separar a vida 

profissional da vida pessoal, como se a subjetividade humana pudesse ser cindida e 

vivenciada separadamente em ambientes diversos.  

O recurso do atendimento psicológico enquanto medida profilática para evitar o 

adoecimento também foi uma mediação eleita pelas docentes: ideias de grupos terapêuticos, 

reuniões e encontros para tratar de temas relacionados à saúde mental das professoras foram 

sugestões apresentadas. 

Em menor escala, a política de valorização salarial foi mencionada como uma 

mediação para se evitar o adoecimento, pois, com melhores salários, as professoras poderiam 

trabalhar em uma carga horária reduzida, o que, segundo a pesquisa, aliviaria a sobrecarga de 

atividades que recai sobre elas. Com menos atividades, pressão e cobranças e melhores 

condições materiais de vida, melhorariam também as condições subjetivas.  

A pesquisa pôde apreender que o mal-estar docente é uma realidade também da 

amostra entrevistada neste estudo, corroborando pesquisas anteriores. Os sentimentos de 

angústia, falta de valorização da profissão, sobrecarga de trabalho, cobranças por resultados 

foram relatados nas entrevistas.  
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As entrevistadas demonstram uma percepção alienada da realidade de seus trabalhos; 

apontam soluções mágicas para questões de ordem material. Nenhuma professora abordou 

aspectos da ordem da superação do sistema capitalista de produção. Não foi mencionada 

nenhuma crítica ao sistema opressor que faz com que haja a exploração sobre elas na forma 

da sobrecarga de trabalho, divisão do coletivo, entre outros. Além disso, os relatos têm uma 

perspectiva individualista e individualizante. As mediações utilizadas são, em sua totalidade, 

de ordem individual. Não há relatos que se ocupem de refletir sobre o ponto de vista do outro 

ou do coletivo, o que ilustra a teoria do estranhamento e da alienação dos trabalhadores de 

nossa sociedade. 

Portanto, as professoras entrevistadas, assim como os trabalhadores em geral, sofrem 

com o estranhamento do trabalho, a alienação de suas subjetividades e buscam mediações 

“paliativas” para dar conta do mal-estar subjacente ao trabalho. 

De acordo com a literatura marxista e marxiana, não será por essas vias que se dará a 

superação da exploração, pois, para isso, é necessário aliar-se à luta pela superação do sistema 

do capital. 
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APÊNDICE A - TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Mineiros – GO está de acordo com a 

execução do projeto de pesquisa intitulado Trabalho e Mal-estar Docente na Educação 

Infantil: as mediações dos professores da rede pública municipal de Mineiros-GO, 

coordenado pelo(a) pesquisador(a) Camila Carolina Alves Assis, desenvolvido em conjunto 

com o pesquisador Laís Leni Oliveira Lima na Universidade Federal de Goiás.  

A Secretaria Municipal de Educação de Mineiros – GO assume o compromisso de 

apoiar o desenvolvimento da referida pesquisa pela autorização da coleta de dados durante os 

meses de janeiro de 2019 até abril de 2019. 

Declaramos ciência de que nossa instituição é coparticipante do presente projeto 

de pesquisa, e requeremos o compromisso do(a) pesquisador(a) responsável com o resguardo 

da segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados. 

 

 

  

Mineiros, 12 de novembro de 2018. 

  

  

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura/Carimbo do responsável pela instituição pesquisada 
 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira Avenida, 173 - Centro – CEP 75.830-000 - Mineiros-Goiás – Fone: (64) 3661-

0070/0075 Email’s: educacao@mineiros.go.gov.br / 

 seduc.secretaria@mineiros.go.gov.br 
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                                UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ                         

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS  

HUMANAS E LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

“Trabalho e mal-estar docente na Educação Infantil: as mediações dos professores da rede 

pública municipal de Mineiros – Goiás”. Meu nome é Camila Carolina Alves Assis, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é Educação. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence a mim. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado (a) 

de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser 

esclarecidas pelo pesquisador responsável, via o seguinte e-mail: camilaassis26@hotmail.com 

e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (64) 99975-

2708. Os participantes terão o ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com a 

pesquisa. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, 

você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, pelo telefone (64) 3606-8303.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

A pesquisa intitulada “Trabalho e mal-estar docente na Educação Infantil: as mediações dos 

professores da rede pública municipal de Mineiros – Goiás” tem o objetivo de estudar a 

respeito do trabalho dos professores e as possíveis dificuldades na realização desse trabalho, 

assim como, esclarecer como se manifestaria o possível sofrimento (mal-estar), além de 

buscar compreender o que os professores fazem para lidar com esse sofrimento ou 

dificuldade. 

  

1.1 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos.  

Serão realizadas entrevistas semiestruturadas, nas quais você poderá discorrer livremente 

a respeito de seu trabalho. 

() permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa; 

() não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

 

Caso, em algum momento da entrevista você se sinta desconfortável para abordar algum 

assunto, não é necessário fazê-lo. A entrevista, em alguns pontos, poderá trazer desconforto 

emocional e/ou mal-estar, angústia e constrangimento. No entanto, os resultados poderão 

auxiliar o desenvolvimento dos conhecimentos sobre o trabalho do professor; guiar ações para 
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melhorias de condições no trabalho docente; proporcionar a outros docentes o sentimento de 

universalidade acerca de seus problemas.  

1.2 É garantido o sigilo e o anonimato dos participantes. Não serão divulgados nomes ou 

quaisquer outras informações que possibilitem o reconhecimento do participante.  

() Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da 

pesquisa; 

() Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa. 

Obs4. Orientar o/a participante a rubricar dentro do parêntese com a proposição escolhida. 

 

1.3 Você tem a liberdade de se recusar a participar da pesquisa ou retirar o seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

 

1.4 Você pode se recusar a responder questões que lhe causem desconforto emocional e/ou 

constrangimento em entrevistas que forem aplicadas na pesquisa; 

 

1.5 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não;  

 

1.6  A divulgação dos resultados será por meio de dissertação escrita e apresentada oralmente 

na instituição de origem do pesquisador. 

 

1.7 Você tem o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), 

garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa; 

 

1.8 Para o armazenamento em banco de dados pessoal ou institucional, a pesquisa a ser feita 

com os dados que foram coletados deverá ser autorizada pelo/a participante e também será 

submetida novamente para aprovação do CEP institucional e, quando for o caso, à 

CONEP. Assim, visando a execução de investigações futuras, devem ser apresentados 

ao/à participante as seguintes informações: a) justificativa quanto à necessidade, 

relevância e oportunidade para usos futuros do material que fora coletado; b) declaração 

de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não; c) 

apresentação das estratégias de divulgação dos resultados, a menos que se trate de caso de 

obtenção de patenteamento, neste caso, os resultados devem se tornar públicos, tão logo se 

encerre a etapa de patenteamento; d) um box para que os/as participantes autorizem a 

guarda do material coletado para uso em pesquisas futuras: 

() declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

() declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados; 

Obs7.: Orientar o/a participante a rubricar dentro do parêntese com a proposição 

escolhida. 
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Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “Trabalho e mal-estar docente na Educação Infantil: as mediações dos 

professores da rede pública municipal de Mineiros – Goiás”. Informo ter mais de 18 anos de 

idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Camila Carolina 

Alves Assis sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Mineiros, ........ de ............................................ de ............... 

 

___________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 

_________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - PROPOSTA DE ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

 

1. Como foi a sua trajetória para se tornar professor (a)? Como e por que você escolheu ser 

professor (a)? 

2. O que é ser professor (a) para você? 

3. Você encontra dificuldades no exercício do seu trabalho? Se sim, poderia enumerá-las? 

4.  Como você se sente na escola?  

5. Como você avalia sua formação?  

6. Quais características você acha que um professor satisfeito/feliz com o trabalho apresenta? 

7. Você percebe uma diferença de valorização no trabalho do professor ao longo de sua 

carreira? 

8. Você se sente bem em sua prática docente? 

9. Alguns professores adoecem em seu trabalho. Quais seriam os caminhos para a saúde na 

docência? 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Trabalho e Mal-estar docente na Educação Infantil: as mediações 

dos professores da rede pública municipal de Mineiros-Goiás. 

Pesquisador: CAMILA CAROLINA ALVES ASSIS 

Área Temática: 

Versão: 4 

CAAE: 96648218.0.0000.8155 

Instituição Proponente: Campus Jataí - Unidade Jatobá 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 3.166.496 

 

Apresentação do Projeto: 

Este projeto vincula-se à linha de pesquisa Formação Humana e Fundamentos da 

Educação do Programa de Pós Graduação nível Mestrado em Educação, da Universidade 

Federal de Jataí e é desenvolvido sob a orientação da professora Laís Leni Oliveira Lima. 

Tem como objetivos refletir sobre o trabalho e o mal estar dos professores da Educação 

Infantil, além de compreender quais as mediações realizadas por esses trabalhadores para 

lidar com o mal estar no contexto de trabalho do qual faz parte. A pesquisa trata-se de um 

estudo exploratório e descritivo que busca conhecer as mediações que os trabalhadores 

docentes empregam no dia-a-dia para lidar com a realidade do trabalho na Educação 

Infantil. A coleta de dados será realizada por meio de observações livres e, 

posteriormente, a aplicação de entrevistas semiestruturadas. A análise das entrevistas será 

feita por meio do método do materialismo histórico-dialético, o qual ressalta na busca 

pelo conhecimento, a importância da prática social na pesquisa como critério de verdade. 

No enfoque materialista, a matéria é anterior à consciência, de forma que as 

materialidades se projetam na consciência. Os fenômenos são passíveis de serem 

conhecidos, ainda que inicialmente, por sua qualidade; e se transformam ao longo da 

determinação histórica. Com o processo de buscar desopacizar os fenômenos, pode-se  
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chegar então, a conhecer a sua essência. As categorias matéria, consciência e prática 

social são elementos fundantes do método materialista que será empregado nesse estudo. 

As entrevistas serão realizadas com o objetivo de entender quais caminhos foram 

percorridos pelos professores da Educação Infantil no processo de afirmação dessa 

categoria enquanto trabalhadores. Buscaremos conhecer também a história do 

trabalhador na relação trabalho e emprego; a dialética mal-estar/bem-estar docente e a 

concepção dos professores sobre si mesmos em face da realidade da educação e sua 

prática na sala de aula. Esse estudo pretende compreender como alguns trabalhadores, 

mesmo inseridos em uma atividade altamente exigente, desempenhando uma carga 

horária muitas vezes intensa e remuneração aquém de seu envolvimento, 

relacionamentos interpessoais tensos, em uma profissão subvalorizada pelo Estado e a 

sociedade em geral, mantêm-se adaptados e relativamente saudáveis. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Geral: Compreender as mediações utilizadas pelos professores para lidar com a 

realidade do trabalho docente na Educação Infantil. 

Objetivos específicos: 

•Compreender o processo histórico de precarização/valorização do trabalho do 

professor e suas contradições; 

•Levantar as mediações, sobre as quais os professores lançam mão para enfrentar a 

realidade do trabalho na Educação; 

•Analisar como os professores enfrentam a desvalorização e o estranhamento de seu trabalho. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Toda pesquisa apresenta riscos, portanto, os participantes desta poderão sentir-se 

constrangidos, mobilizados psicológica e emocionalmente ao falarem de seus sentimentos 

com relação ao trabalho. Para amenizar os possíveis riscos, a entrevista será realizada pela 

pesquisadora de maneira respeitosa, considerando àqueles assuntos que o entrevistado não 

se sinta confortável em responder. Será oferecido suporte emocional ao entrevistado. 

Caso os entrevistados sintam-se constrangidos, a pesquisadora se responsabiliza em  
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oferecer atendimento psicológico por meio de encaminhamento à clínica escola da 

universidade. 

Os benefícios serão as contribuições para os avanços teóricos nessa área do 

conhecimento, além de possibilitar levar o debate do mal-estar docente para as pautas dos 

professores e demais trabalhadores da área da Educação, inclusive gestores, que de posse 

desses conhecimentos, podem buscar meios de materializar melhores condições de 

trabalho para os professores. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa trata-se de um estudo exploratório e descritivo que propõe entrevistar 20 

indivíduos. O critério de inclusão é ser professor da Educação Infantil no município de 

Mineiros - Goiás. O projeto será financiado pela própria pesquisadora. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Termo de anuência: Anexado, adequado. 

• Termo de compromisso: Anexado e adequado 

• Folha de rosto: Anexada devidamente assinada e carimbada 

• Projeto de pesquisa: Anexado e adequado. Com cronograma atualizado 

• Informações básicas (PB)- anexado. 

• Cronograma: anexado e correto. 

• Instrumento de coleta de dados: Anexado e adequado 

• TCLE: Anexado e correto. 

Recomendações: 

Sem recomendações 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências e inadequações. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG Regional Jataí considera o 

presente protocolo APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios 

éticos vigentes. Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos 

que o(a) pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP-UFG Regional Jataí o 

Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações  
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decorrentes deste, de acordo com o disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para 

entrega do Relatório é de até 30 dias após o encerramento da pesquisa, prevista para 

fevereiro de 2020. 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Cronograma Cronograma.pdf 18/02/2019 
10:25:33 

MARCIA SANTOS 
ANJO REIS 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

declaracaocamila.pdf 18/02/2019 
09:51:11 

MARCIA SANTOS 
ANJO REIS 

Aceito 

 

Projeto Detalhado / 

Brochura 
Investigador 

projetocamila.pdf 18/02/2019 

09:49:31 
MARCIA SANTOS 
ANJO REIS 

Aceito 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1175396.pdf 

19/12/2018 
14:09:26 

 Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

carta.docx 12/11/2018 
08:59:25 

CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

tcle.docx 12/11/2018 
08:58:58 

CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 

Cronograma cronograma.docx 12/11/2018 
08:58:04 

CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 
Investigador 

projetodetalhado.docx 12/11/2018 

08:57:25 
CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

anuencia2.pdf 12/11/2018 
08:56:05 

CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 

Outros instrumento.docx 23/08/2018 
10:42:01 

CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 

Folha de Rosto Scanfolha.pdf 23/08/2018 
10:39:46 

CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 

Outros camila.pdf 13/07/2018 
13:51:28 

CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 

Orçamento orcamento.docx 13/07/2018 
13:47:19 

CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

compromisso.pdf 13/07/2018 
13:46:25 

CAMILA CAROLINA 
ALVES ASSIS 

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

JATAI, 24 de 

Fevereiro de 2019 

 

 

Assinado por: MARCIA SANTOS ANJO REIS 
(Coordenador(a)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


