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OLIVEIRA, Rosemary Gonçalves de. Processos de adoecimento: experiências vividas por 

professores no exercício profissional. São Paulo, 2016. Dissertação (Mestrado). Programa de 

Pós-graduação em Educação, Universidade Nove de Julho. 

 

RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo relatos das experiências de docentes da 

educação básica pública municipal diagnosticados com algum transtorno mental e 

comportamental, com o objetivo de identificar/analisar elementos comuns. O pensamento 

complexo na perspectiva de Edgar Morin foi o referencial teórico desta dissertação visto que 

no adoecimento por transtornos mentais e comportamentais está a combinação de fatores 

biológicos, psicológicos e sociais o que o torna um fenômeno complexo. Faz uma abordagem 

qualitativa com entrevistas abertas a cinco docentes da educação infantil e ensino fundamental 

anos iniciais e finais de quatro municípios diferentes do estado de São Paulo. Observam-se 

aspectos objetivos e subjetivos intrínsecos na relação sujeito e ambiente escolar educacional 

nos relatos de experiências das docentes. Obteve como resultados os seguintes elementos 

comuns nas experiências: a escolha da profissão; as relações estabelecidas nas interações com 

os alunos e suas famílias, com os colegas de trabalho e com a gestão escolar; a falta de apoio 

nas situações de violência vivenciadas cotidianamente. As análises destes elementos indicam 

a necessidade de se repensar as relações para uma ética de compreensão da condição humana, 

as políticas educacionais e de saúde no ambiente de trabalho que considere o sujeito em suas 

ações, bem como a inclusão de educação para a compreensão da condição humana na 

formação inicial docente e de profissionais da educação no geral. Aponta, ainda, para 

pesquisas futuras, a escuta de outros envolvidos no processo educacional escolar como os 

gestores, os alunos e suas famílias na busca por uma compreensão conjunta do processo 

educacional escolar.   

 

Palavras-chave: Transtornos mentais e comportamentais. Professores. Pensamento 

Complexo. 
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ABSTRACT  

The present study aims to search the experiences of teachers of municipal public basic 

education diagnosed with some mental and behavioral disorder, with the objective of 

identifying / analyzing common elements. The complex thinking in Edgar Morin's perspective 

was the theoretical reference of this dissertation since in the sickness by mental and 

behavioral disorders is the combination of biological, psychological and social factors that 

makes it a complex phenomenon. It makes a qualitative approach with open interviews to five 

primary and final elementary school teachers from four different municipalities in the state of 

São Paulo. Objective and subjective aspects intrinsic to the subject and school environment 

are observed in the reports of teachers' experiences. It obtained as results the following 

common elements in the experiences: the choice of the profession; the relationships 

established in the interactions with students and their families, with co-workers and with 

school management; the lack of support in situations of violence experienced daily. The 

analyzes of these elements indicate the need to rethink the relationships for an ethics of 

understanding the human condition, educational and health policies in the work environment 

that considers the subject in his actions, as well as the inclusion of education to the 

understanding of the condition In initial teacher education and education professionals in 

general. For future research, it also aims to listen to others involved in the educational 

process, such as managers, students and their families, in the search for a joint understanding 

of the school educational process. 

 

Keywords: Mental and behavioral disorders. Teachers. Complex Thinking. 
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Pós-graduação em Educação, Universidade Nove de Julho. 

 

RESUMEN  

El presente investigación tiene como objeto de estudio la experiencia de los maestros de 

educación básica diagnosticados con algún trastorno mental y del comportamiento, con el fin 

de identificar/analizar los elementos comunes en las experiencias de estos maestros 

diagnosticados en el ejercicio de su función, el pensamiento complejo desde el punto de vista 

de Edgar Morin fue el marco teórico para esta disertación, ya que en la enfermedad de 

trastornos mentales y del comportamiento implica la combinación de factores biológicos, 

psicológicos y sociales por lo que es un fenómeno complejo. El enfoque cualitativo, con 

entrevistas abiertas a cinco maestros de jardín de infantes y escuela primaria primeros años y 

finales de cuatro municipios diferentes del estado de Sao Paulo. Se observan aspectos 

objetivos y subjetivos inherentes a la relación entre el entorno educativo escolar y sujeto en 

los informes de experiencias de los maestros. Obtenida como resultados los siguientes 

elementos comunes en las experiencias: la elección de la profesión; las relaciones en las 

interacciones con los estudiantes y sus familias; compañeros de trabajo y gestión de las 

escuelas; la falta de apoyo en situaciones de violencia que se vive a diario. Las analisis de 

estos elementos indican la necesidad de replantear la relación a una comprensión ética de la 

condición humana y las políticas educativas y de salud en el lugar de trabajo para examinar el 

tema en sus acciones, y la inclusión de la educación para la comprensión de la condición 

humana en la formación inicial del profesorado y profesionales de la educación en general. 

Los puntos también para futuras investigaciones por la escucha de otras personas involucradas 

en el proceso de educación escolar y los administradores, los estudiantes y sus familias en la 

búsqueda de un entendimiento común del proceso educativo de la escuela.   

 

Palabras clave: Trastornos mentales y del comportamiento. Profesores. El pensamiento 

complejo. 
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1. INTRODUÇÃO: UM ENTRELAÇAMENTO ENTRE EXPERIÊNCIAS E 

OBJETO DE ESTUDO 

 

Incluo na introdução deste trabalho um pouco da minha trajetória profissional por 

considerar que contém elementos que se se entrelaçam com a opção pela temática que 

envolve o adoecimento de professores. Filha de pais analfabetos funcionais na leitura e na 

escrita, entretanto, letrados na e pela vida, herdei deles a paixão por estudar. Paixão esta que, 

intrinsicamente, está presente em todas as dimensões da minha vida. Formada aos 18 anos de 

idade no magistério oferecido pela escola pública paulista, iniciei-me na profissão docente em 

1998. Posteriormente, com dificuldades geradas por condições sociais e econômicas, bem 

como por entraves da minha própria subjetividade, com muito esforço e incentivo dos meus 

pais, cursei a graduação em Pedagogia, já sonhando com a continuidade em um mestrado. 

Articulando os estudos acadêmicos com as experiências em sala de aula, desenvolvi uma 

necessidade particular de auto avaliação constante no ato educativo, tentando entender os 

elementos subjetivos envolvidos na relação de ensino e aprendizagem.  Necessidade esta que 

é inerente ao que sou, o que colegas de profissão consideram como característica pessoal.  

Atuando na coordenação pedagógica de duas unidades escolares, esta necessidade foi 

base para elaboração e execução dos momentos formativos no espaço escolar. Devido a esta 

característica considerada peculiar no meio em que eu trabalhava, fui convidada a exercer a 

função de Professora Coordenadora de Área em uma Secretaria Municipal de Educação 

(SME) de um município da região metropolitana de São Paulo, onde fiquei por sete anos. Lá, 

fiz parte do Departamento Pedagógico responsável pela elaboração, execução e 

acompanhamento da proposta pedagógica municipal e pela formação continuada tanto dos 

Professores Coordenadores-PCs
1

, que atuavam na coordenação pedagógica das 

escolas, quanto dos professores em exercício da docência na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental Ciclo I - 1º ao 5º ano, Ciclo II - 6º ao 9º ano e na Educação de Jovens e Adultos.  

Esta equipe, inicialmente, promoveu encontros com objetivo de refletir sobre as 

concepções e as práticas da sala de aula, bem como realizou visitas periódicas às unidades 

escolares para orientações sobre o desenvolvimento pedagógico.   

As primeiras experiências com formação continuada de alfabetizadores aconteceram 

em 2009, cujos primeiros encontros formativos ocorreram com professores de 1º e 2º anos do 

                                                           
1
 É a mesma função realizada por coordenadores pedagógicos. 
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ensino fundamental, no espaço físico da SME. Nestes se 

discutiam práticas pedagógicas presentes no contexto da sala de aula tendo como ponto de 

partida para as discussões o "resgate" das memórias do período de alfabetização que cada 

professor vivenciou em sua vida escolar. Durante as discussões, um grupo de professores ao 

trazer assuntos relacionados ao cotidiano docente abordaram, mais especificamente, a pressão 

e a perseguição que diziam sofrer por parte de seus gestores. O assunto foi suscitado num 

momento do período letivo em que estes vivenciavam uma avaliação. Isto porque, neste 

município todo profissional da educação é avaliado a partir de alguns critérios estabelecidos 

com atribuição de notas que, futuramente, farão parte de um conjunto de exigências na 

progressão funcional. 

No ano de 2010, em visita às unidades escolares, constatamos que alguns daqueles 

professores que se manifestaram queixando-se de perseguição durante os encontros, estavam 

em licença para tratamento de saúde, em geral, por problemas de ordem mental ou emocional 

diagnosticados por psiquiatras como depressão e/ou síndrome do pânico. 

Nesse mesmo ano, o Departamento Pedagógico passou a ter contato com os 

professores somente durante as visitas às unidades escolares devido à reorganização das 

formações por solicitação da SME. O público alvo dos encontros formativos foram apenas os 

PCs que tinham entre suas atribuições na função a responsabilidade de serem multiplicadores 

nos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) das escolas.  

Em 2012, a Rede Municipal de Ensino (RME) vivenciou um alto déficit de professores 

de ensino fundamental e educação infantil, iniciando o ano letivo com 62 turmas sem 

professores para assumi-las. Desde então, mesmo convocando os aprovados em concursos 

públicos já realizados, os anos letivos seguintes iniciaram sempre com falta de professor
2
 para 

regência de turmas. Não havia, também, profissionais para substituir os que, eventualmente, 

necessitassem faltar em algum dia de trabalho. Um dos principais fatores para o déficit foi o 

afastamento dos profissionais para tratamento de saúde, segundo informações do 

Departamento de Supervisão, na ocasião, responsável pelas atribuições de aulas do município. 

Já em 2014 encontramos outra realidade: muitos dos professores que estavam de 

licença-saúde retornaram ao trabalho em situação de readaptação funcional, ou seja, fora do 

ambiente da sala de aula e/ou do contato direto com alunos, por orientação médica. Embora 

sem ter acesso a dados sistematizados pelo município - pois este não os tinha - conseguimos 
                                                           
2
 Existe uma diferença entre a falta de professores e falta dos professores.  Por falta de professores entende-se 

que não há disponibilidade destes profissionais e por faltas dos professores entende-se quando esses 

profissionais, que já estão atuando, necessitam faltar ao trabalho esporadicamente por diferentes motivos. E, 

nesse caso, não existiam os substitutos.   
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as informações por meio do Departamento de Recursos Humanos da SME, que tem o controle 

da quantidade de faltas diárias e licenças médica, bem como durante as visitas às unidades 

escolares. Além da falta de professores, o município, então, começa a enfrentar outro 

problema: o que fazer com os profissionais impossibilitados de retornarem às salas de aula?  

No entanto, meu olhar e minha atenção foram para os professores, pois durante as 

visitas às escolas víamos o aumento de professores em função readaptada e/ou afastados em 

licença saúde para tratar de algum transtorno mental e comportamental. Surgiram questões 

inquietantes:  por que adoeceram? Este adoecimento tem relação direta com as atividades da 

docência? Tem relação com o ambiente de trabalho? Ou ainda com as relações estabelecidas 

neste ambiente? Os professores que adoeceram conseguem identificar ou reconhecer as causas 

de seu próprio adoecimento?  É possível prevenir que adoeçam? 

Em contrapartida, quando abordava o assunto com gestores e outros professores, 

parecia-me não ser uma temática da qual se falava com tranquilidade.  O tema carrega em si 

paradigmas incômodos. Diante disso, percebi que para obter respostas às minhas inquietações, 

a escolha da perspectiva não poderia ser qualquer uma. Havia algo não 

identificável/explícito/não muito claro nas falas dos profissionais. Certo receio, talvez 

compatível com os significados que os transtornos mentais e comportamentais carregam 

histórica e culturalmente.  

Em 2015, iniciei os estudos acadêmicos de pós-graduação stricto sensu - o tão sonhado 

mestrado – no Programa de Pós-graduação em Educação na Linha de Pesquisa Educação, 

Filosofia e Formação Humana (LIPEFH) - que me reapresentou Edgar Morin e o pensamento 

complexo.  

Como parte das atividades complementares, colaborei com a orientação de um grupo 

de iniciação científica de alunos advindos da graduação em Pedagogia e Psicologia 

pesquisando a Síndrome de Burnout
3
 em professores. Burnout é uma das síndromes que faz 

parte do conjunto de doenças classificadas como transtornos mentais e comportamentais. 

Houve, então, o despertar para a oportunidade de aprofundar os conhecimentos na temática 

que tanto me inquietava no ambiente de trabalho. No entanto, estudar o adoecimento por 

transtornos mentais e comportamentais de maneira particular, sem desconsiderar o todo do 

qual ele também é parte, há que se olhar o sujeito e sua singularidade constituídos dentro de 

um contexto sócio-econômico-histórico-cultural.  

                                                           
3
 Síndrome do esgotamento físico que tem como principal característica estresse crônico e estado de tensão 

emocional devido a condições de trabalho física, emocional e psicologicamente desgastantes.  
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Neste percurso acadêmico constituiu-se como objeto da presente pesquisa a 

experiência de professores de educação básica pública municipal - de diferentes municípios
4
 - 

diagnosticados com algum transtorno mental e comportamental.  

Esta pesquisa objetiva identificar/analisar elementos comuns nos relatos das 

experiências de professores da educação básica diagnosticados no exercício de sua função.   

Pretende atender aos seguintes objetivos específicos: 1) apresentar os transtornos 

mentais e comportamentais por meio de literatura especializada em diagnósticos; 2) 

identificar e analisar os elementos comuns presentes nos relatos das experiências de docentes 

diagnosticados com transtornos mentais em diferentes municípios do estado de São Paulo. 

Parte da hipótese de que, mesmo atuando em diferentes realidades municipais, 

professores que foram diagnosticados com transtornos mentais e comportamentais e afastados 

das atividades docentes por um período determinado ou definitivamente, trazem em suas 

histórias de vida profissional situações semelhantes que contribuíram de maneira significativa 

para seu adoecimento.  

Assim, numa abordagem qualitativa, utiliza como instrumento de coleta das 

informações as entrevistas abertas, que oportunizam às professoras expressarem-se expondo 

sua história de vida profissional, com seus aspectos subjetivos contextualizados social e 

historicamente dentro de um espaço/tempo.  

Uma questão desencadeadora norteia as respostas das professoras, das quais emergem 

situações cotidianas de sua experiência profissional, nas quais estão implicadas toda a 

globalidade de seu ser. Um ser que tem e que faz experiências enquanto, também, pensa sobre 

elas. Um ser, humano, complexo. Oportuniza a narrativa oral das professoras/entrevistadas 

que ao serem solicitadas a falar de si (é o mesmo que narrar uma história que pretende ou 

pensa ser a “verdade” sobre si), as narradoras tornam-se autoras-contadoras em primeiro ou 

segundo plano:  

 

[...] Ainda que neste primeiro ato o autor-contador não esteja ainda 

habilitado a nomear a sua singularidade por meio da procura da forma 

que a exprimirá melhor, ele realizou um ato de tomar a palavra de si 

sobre si diante de uma ou várias pessoas [...] nesta primeira vez em 

que a pessoa tenta enunciar a sua existência na continuidade e na sua 

globalidade a uma ou várias pessoas sensibilizadas para compreendê-

la.” (JOSSO, 2004, pp. 148-149. Grifos da autora.) 

 

                                                           
4
 Nesta pesquisa, participaram professoras que atuam/atuavam na rede municipal de educação dos municípios de 

Araçariguama, São Roque, Cotia e São Paulo – todos do estado de São Paulo. 
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 Possibilitar que as professoras abordem sua experiência da vida cotidiana em suas 

narrativas baseia-se na perspectiva de JOSSO (2004, p. 49) quando diz que: “A experiência 

implica a pessoa na sua globalidade de ser psicossomático e sociocultural: isto é, ela comporta 

sempre as dimensões sensíveis, afetivas e conscienciais
5
.” 

Sobre esta última dimensão complementa que  

 

[...] as experiências são narradas em registros de expressão que vão do 

psicológico ao cultural, passando pelo psicossociológico, o 

sociológico, o político (ou estratégico) e o econômico [...] Os 

contextos culturais nos quais se produzem os acontecimentos que 

serão objeto de uma experiência são, sem dúvida, tão variados quanto 

possível em sociedades simultaneamente pluriculturais e sobre-

especializadas. (JOSSO, 2004, p. 49)   

 

Por isso, propõe uma compreensão da construção da experiência em três modalidades 

de elaboração: ter experiências, fazer experiências e pensar sobre as experiências:  

 

[...] a) “ter experiências é viver situações e acontecimentos durante a 

vida, que se tornaram significativos, mas sem tê-los provocados. 

b) “fazer experiências” são as vivências de situações e acontecimentos 

que nós próprios provocamos, isto é, somos nós mesmos que criamos, 

de propósito, as situações para fazer as experiências. 

c) “pensar sobre as experiências”, tanto aquelas que tivemos sem 

procura-las (modalidade a), quanto aquelas que nós mesmos criamos 

(modalidade b). (JOSSO, 2004, p. 51) 

 

Ao narrar, as professoras trazem no contexto a sua história de vida, mesmo que seja a 

que corresponda ao intervalo de tempo/espaço narrado. Isto porque a história de vida 

individual paralelamente à história social dentro de um determinado espaço socioeconômico 

entrelaça-se simultaneamente, numa recursividade em que o indivíduo/sujeito produz a 

sociedade enquanto também é produto dela. 

Analisar as narrativas constitui-se um desafio metodológico e teórico, na tentativa de 

superar a forte tendência positivista de fragmentação, de um pensamento mutilante. Assim, o 

                                                           
5
 Palavra referente à consciência, cuja explicação encontra-se numa nota de rodapé do livro da autora, transcrita 

a seguir: “A consciência é a ‘presença atenta’ a si próprio, aos outros e ao seu ambiente e está ligada aos graus de 

sensibilidade de cada pessoa no que se refere aos seus sentidos, tais como o tato, o olfato, a visão, o movimento, 

etc. Sem essa presença atenta não há qualquer percepção do mundo. Essa compreensão da consciência está 

também presente no budismo, no taoísmo – com o tai-chi-chuan -, no xamanismo, no hinduísmo – com o yoga e 

as obras do filósofo Krishnamuri -, como também, mais próximo de nossa cultura, nas obras dos filósofos 

europeus Henri Bergson, Dilthey e Heidegger” (JOSSO, 2004, p. 50). 
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pensamento complexo de Edgar Morin (2003, 2011, 2012, 2014, 2015) é o principal 

referencial teórico para as análises e Heloísa Szymanski (2011) para os procedimentos 

metodológicos, sem exclusão de outros autores.  

Na perspectiva de MORIN (2015, p. 55), na vida cotidiana cada um joga vários papéis 

sociais conforme o local e com quem esteja, e assim, “[...] Vê-se aí que cada ser tem uma 

multiplicidade de identidades, uma multiplicidade de personalidades em si mesmo, um mundo 

de fantasias e de sonhos que acompanham sua vida”. Neste sentido, as análises articuladas às 

diferentes experiências das professoras têm a preocupação em não as homogeneizar, 

respeitando a diversidade. Este é outro desafio visto que para MORIN (2015, p. 107), “[...] o 

cerne da complexidade é a impossibilidade de homogeneizar e de reduzir”, compreendendo 

em MORIN (2015, p. 68) que “[...] Se você tem o senso da complexidade, você tem o senso 

da solidariedade. Além disso, você tem o senso do caráter multidimensional de toda a 

realidade”.  

Neste sentido, os princípios dialógico, recursivo e hologramático, bem como os 

complexos imaginários e a compreensão humana, guiam as análises e o olhar para as 

experiências das professoras.   

O princípio dialógico ajuda a pensar a complexidade pelos aspectos antagônicos; o 

recursivo olha o ser humano como produtor da sociedade, da qual também é produto; e o 

hologramático, entende este ser como parte na qual está contido o todo do cosmo. A 

expressão da subjetividade do ser é facilitada por meio da projeção-identificação-

transferência. E a compreensão, que comporta não apenas uma explicação objetiva, mas a 

empatia e simpatia que ocorre nas intersubjetividades. 

Desta maneira, este trabalho se organiza para que no primeiro capítulo, o 

levantamento de produções acadêmicas permita estabelecer semelhanças e diferenças entre 

estas e a presente pesquisa.  

O segundo capítulo apresenta o conceito de transtornos mentais e comportamentais a 

partir da literatura especializada da psicologia e da psiquiatria como o DSM-5 e a CID-10, 

bem como estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), entre outros. 

Em seguida, no terceiro capítulo, busca-se explicitar o pensamento complexo, 

basicamente, Edgar Morin, oferece um panorama geral deste referencial teórico para 

olhar/analisar o acometimento de transtornos mentais em professores da educação básica. 

Neste se compreende como os princípios operadores do pensamento complexo, os complexos 
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imaginários e a compreensão humana contribuem para analisar como estes profissionais se 

relacionam com o ambiente de trabalho e as relações estabelecidas neste espaço. 

A descrição do percurso metodológico para coleta das informações nas experiências 

de professoras e seus resultados encontram-se no quarto capítulo. 

Em seguida, as análises são realizadas no quinto capítulo. 

Nas considerações finais, alguns apontamentos e reflexões acerca do que se pode 

avançar e perspectivas para futuras pesquisas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA: O LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO 

ACADÊMICA 

Foi realizada uma pesquisa na página virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), na qual há dois links para pesquisa: portal de periódicos 

e resumos. Inicialmente, com o descritor “adoecimento de professores” o resultado obtido foi 

de 31 dissertações, sendo 28 de mestrado acadêmico, 1 de mestrado profissional e 2 teses de 

doutorado entre os anos de 2005 e 2015. São pesquisas que abordam o trabalho docente, ora 

com foco ensino no público ora no privado, em diferentes segmentos educacionais - educação 

básica compreendendo o ensino fundamental (anos iniciais e finais), ensino médio e ensino 

superior - problemas de voz, o mal-estar docente, o sofrimento psíquico, síndrome de Burnout 

e suas influências no absenteísmo. 

Para este estudo, a revisão de literatura prosseguiu com o termo “transtornos mentais e 

comportamentais”, identificando, primeiramente, nos títulos dos trabalhos, os relacionados à 

profissão docente. Quando não explícitos nos títulos, a identificação se deu nos resumos. 

Ainda nos títulos e resumos, em alguns, a leitura do trabalho integral foi necessária, buscou-

se, especificamente, as pesquisas relacionadas a professores dos segmentos educacionais da 

educação básica (Educação Infantil e Fundamental – anos iniciais e finais) de redes públicas 

de ensino.  

Dessa forma, compôs-se o seguinte levantamento de teses e dissertações: 
 

Tabela 1 - dissertações e teses acadêmicas publicadas na CAPES entre os anos de 2005 e 2015: 

 
Título Autor Instituição 

Pós-

graduação 
Ano Área 

1 

A saúde geral dos professores 

municipais de Caxias do Sul e suas 

relações com as atividades laborais 

SUZIN, 

Rosemeri 

Universida

de Federal 

do Rio 

Grande do 

Sul 

Mestrado 

Profission

al 

2005 Engenharia 

2 
O Trabalho docente e as relações 

interpessoais no espaço escolar 

RIZZI, Ana 

Virginia Nion 

Da Ros 

Universida

de de Santa 

Catarina 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2006 Educação 

3 
A intensificação do trabalho docente na 

Rede Municipal de Betim 

SILVA, Flavio 

Januzzi da 

Universida

de Federal 

de Minas 

Gerais 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2007 

Educação: 

Conheciment

o e Inclusão 

Social 

4 

Para além do sofrimento: uma 

possibilidade de re-significação do mal-

estar docente 

BARROSO, 

Betania 

Oliveira 

Almeida 

Universida

de Brasília 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2008 Educação 

5 

Mal-estar docente e sofrimento psíquico: 

ocaso de professores de uma escola da 

rede municipal de Uberaba, MG 

VIEIRA, 

Marilene de 

Lourdes. 

Universida

de De 

Uberaba 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2011 Educação 

6 
O processo de adoecimentos 

dos professores do ensino fundamental 

SOLDATELLI, 

Rosangela 

Universida

de Federal 

Mestrado 

Acadêmic
2011 Educação 
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de Florianópolis e suas possibilidades de 

resistência a esse processo 

de Santa 

Catarina 

o 

7 

Adoecimento psíquico de professores: 

Um estudo de casos em escolas 

estaduais de educação básica numa 

cidade mineira 

MAGALHÃES

, Cristiane 

Faculdades 

Integradas 

de Pedro 

Leopoldo 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2011 
Administraçã

o 

8 

Relações entre o trabalho e a saúde das 

professoras de escolas públicas de João 

Pessoa – PB 

SANTOS, 

Francecirly 

Alexandre 

Universida

de Federal 

da Paraíba 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2011 Psicologia 

9 

Prevalência de transtorno mental e do 

comportamento e a possível relação com 

o trabalho, em profissionais da educação 

no Município de Palmas TO, no período 

de 2008 a 2011 

SILVA, Álvaro 

Ferreira da 

Universida

de Federal 

do 

Tocantins 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2012 
Ciências da 

Saúde 

10 

Índice de desvantagem vocal dos 

professores do ensino fundamental e 

transtorno mental comum como fator 

associado 

ROCHA, Luise 

Marques 

Universida

de Católica 

de Pelotas 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2012 

Saúde e 

Comportame

nto 

11 

Prevalência de transtornos mentais 

comuns e fatores associados em 

professores 

OLIVEIRA, 

Luciana 

Frutuoso de 

Universida

de Federal 

da Bahia 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2013 

Saúde, 

Ambiente e 

Trabalho 

12 

Sofrimento psíquico e mal-estar docente: 

uma interface com o trabalho, a saúde e 

a família 

SILVA, Iêda 

Fátima da 

Universida

de Católica 

do 

Salvador 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2013 

Família na 

Sociedade 

Contemporân

ea 

13 

Excluídos do trabalho? Análise sobre o 

processo de afastamento por transtornos 

mentais e comportamentais e retorno ao 

trabalho de professores da rede pública 

municipal de São Paulo 

SILVA-

MACAIA, 

Amanda 

Aparecida 

Silva. 

Universida

de de São 

Paulo 

Doutorad

o 
2013 Ciências 

14 

A violência na escola e os Transtornos 

Mentais Comuns (TMC) em professores 

de escolas municipais de Jaboatão dos 

Guararapes – Pernambuco. 

LIMA, Alyne 

Fernanda 

Tôrres de. 

Universida

de Federal 

de 

Pernambuc

o 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2014 
Saúde 

Coletiva 

15 
Interfaces entre trabalho docente e 

adoecimento 

BORDALO, 

Karina Barbosa 

Universida

de do 

Estado do 

Pará 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2014 Educação 

16 

Trabalho docente e adoecimento de 

professores do ensino fundamental em 

um município da zona da mata mineira 

CARVALHO, 

Ana Carolina 

da Costa 

Universida

de Federal 

de Viçosa 

Magister 

Scientiae 
2014 Educação 

17 

Condições de trabalho e Transtornos 

Mentais Comuns em professores da 

Rede Básica Municipal de Ensino de 

Bauru – SP 

CARRARO, 

Maria Marília 

Universida

de Estadual 

Paulista 

“Júlio de 

Mesquita 

Filho” 

Mestrado 

Acadêmic

o 

2015 
Saúde 

Coletiva 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A pesquisa de Suzin (2005), apontou para a necessidade de um estudo que 

estabelecesse relações com as condições de trabalho, demonstrando certa urgência de 

intervenção na situação de profissionais da rede pública de Caxias do Sul, visto que sua saúde 

física e mental estava afetada; Rizzi (2006), Silva (2007) e Barroso (2008) relacionaram o 

adoecimento dos professores com a situação de intensificação e precarização da atividade 



20 
 

docente identificando sintomas semelhantes aos da Síndrome de Burnout nos professores; e 

Vieira (2011) identificou numa instituição pública a prevalência de transtornos mentais e 

comportamentais em professores.  

Soldatelli (2011, p. 107) ao analisar o processo de adoecimento dos professores de 

ensino fundamental da rede municipal de Florianópolis/SC, identificou nos índices de 

afastamentos médicos entre os anos de 2006 e 2010 que os “transtornos mentais e 

comportamentais, em que podem ser incluídos os problemas depressivos e os sinais de 

estresse” foram os motivos que afetaram a maioria dos professores que se afastaram por 

licença médica. Por meio de questionários respondidos pelos docentes, a pesquisadora 

identificou, também, que “as relações e condições de trabalho dos professores do ensino 

fundamental da rede municipal de Florianópolis têm contribuído de forma significativa ao 

processo de adoecimento desses trabalhadores” (SOLDATELLI, 2011, p. 9), com destaque 

aos transtornos mentais e comportamentais. Além disso, apontou que os professores realizam 

ações de defesas a este processo de adoecimento, na tentativa de amenizar o sofrimento 

provocado pelo trabalho, como  

 

[...] discussões sobre o assunto nos intervalos de aula ou nas paradas 

pedagógicas, além de ações junto ao sindicato, como lutas por melhor 

organização e condição de trabalho, manutenção de cláusulas sobre 

saúde e condições de trabalho nas datas-bases e realização de 

atividades de formação sobre o processo de adoecimento. 

(SOLDATELLI, 2011, p. 169)   

 

Magalhães (2011), ao abordar o adoecimento psíquico utilizando-se de análise de 

conteúdo de entrevistas de professores de escolas públicas da educação básica de Minas 

Gerais, fez as seguintes inferências:  

 

[...] a maioria dos professores já experimentou adoecimento causado 

por condições de trabalho, mas nem todos chegaram a pedir 

afastamento, optando por trabalharem doentes. As manifestações de 

adoecimento são psíquicas como a depressão, o estresse, a fadiga e a 

síndrome de pânico e físicas, como as doenças associadas ao aparelho 

fonador e à postura. Os fatores identificados como causadores de 

adoecimento foram as condições de trabalho, a carga horária excessiva 

devida ao duplo turno, a violência no ambiente escolar, a falta de 

envolvimento da família com a educação dos filhos. As sugestões para 

evitar o adoecimento incluíram melhoria salarial, melhoria das 

instalações escolares, menor carga de trabalho, classes com menor 

número de alunos. (MAGALHÃES, 2011, p. 4) 
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Santos (2011) analisou as relações de trabalho existentes entre um grupo de 

professoras de ensino fundamental da rede pública do município de João Pessoa/PB. Segundo 

a pesquisadora, primeiramente, fez um levantamento bibliográfico sobre o perfil das 

patologias que acometeram professores no ano de 2009, conseguido com a Junta Médica do 

município; posteriormente, fez observações do trabalho docente; e realizou encontros das 

Comunidades Ampliadas de Pesquisa (CAPs) para discutir as situações do trabalho. Por meio 

destes procedimentos, concluiu que vivências de sofrimento e os processos de adoecimentos 

estão relacionados às formas de organização e condições laborais - baixos salários, sobrecarga 

de trabalho e desvalorização social da sua contribuição como docente; que os transtornos 

mentais e comportamentais eram a segunda patologia mais frequente - a primeira relacionava-

se a problemas osteomusculares -; e identificou, ainda, que para aquelas professoras, o 

reconhecimento por parte dos alunos e dos colegas de trabalho contribui para a saúde e dá 

sentido ao seu trabalho.   

Por meio de questionário buscando verificar a relação existente entre transtornos 

mentais comuns e a desvantagem vocal de professores do ensino fundamental da rede 

municipal de Pelotas/RS, Rocha (2012) concluiu que existe uma relação dos problemas vocais 

com os transtornos mentais. 

 

[...] Os fatores emocionais mostram relação direta com a qualidade 

vocal. Em se tratando dos professores, a excessiva demanda de 

atividades, ambiente insatisfatório, organização inadequada de 

trabalho, pressão diária e poucas pausas para descanso, o baixo 

reconhecimento social, a baixa remuneração e a frustração profissional 

são algumas das causas que podem desencadear um quadro disfônico 

por fatores psicológicos. Sendo assim, as questões psicoemocionais 

devem ser consideradas quando os aspectos vocais do indivíduo são 

avaliados. As características de personalidade, o estresse físico e 

mental, o estado emocional são elementos expressados através da voz. 

(ROCHA, 2012, p. 11)  

 

Enveredando pela mesma temática, Silva (2012), objetivou caracterizar a ocorrência e 

prevalência de transtornos mentais e comportamentais em trabalhadores da educação 

municipal do Ciclo Básico de Palmas/TO e sua relação com o trabalho. Por meio de Self 

Report Questionnaire (SRQ) 20 e CAGE, segundo o pesquisador, identificou dificuldades em 

notificações junto aos órgãos responsáveis por doenças do trabalho demonstrando, assim, 

número reduzido de casos oficiais quando comparados com os identificados nos 

questionários.  
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Oliveira (2013) junto aos professores da rede municipal de Jequié/BA, por meio de 

aplicação do Questionário Geral da Saúde (QSG) 60 de Goldberg, identificou a prevalência de 

Transtornos Mentais Comuns (TMC)
6

 em cerca de 54,7% dos professores do ensino 

fundamental anos iniciais, tendo como fatores associados, o tempo de trabalho como 

professor, cor da pele, suporte social pelos supervisores e conflito entre colegas de trabalho. 

O estudo de Silva (2013), por meio de análise documental de relatórios médicos, 

objetivou identificar quais os motivos do afastamento do trabalho de professores da rede 

estadual de ensino de DIREC 03 - Alagoinhas/BA: 

 

[...] pude, através dos protocolos médicos, analisá-los tendo como 

âncoras os fundamentos teóricos sobre a psicodinâmica do trabalho na 

perspectiva dejouriana e os conceitos relacionados ao mal-estar 

docente a partir do pensamento de Esteve (1999), o que contribuiu 

para construir constatações acerca do sofrimento psíquico e mal-estar 

docente dos professores implicados nessa pesquisa, que de forma 

ilustrativa representam uma classe de trabalhadores que vivenciam 

esses sintomas em larga escala ou pra não dizer, universalmente [...] A 

revelação é de um quadro preocupante quanto à saúde dos professores 

da rede pública da DIREC 03-Alagoinhas, do período em que foram 

analisados os documentos, onde são apresentados aspectos, dimensões 

e elementos do processo do trabalho docente que servem de base para 

visualizá-los como geradores do mal – estar, provocados pelas 

doenças mentais e comportamentais que compõem o CID 10, no 

capítulo V, na subclasse F. Das quais a pesquisa revelou maior 

incidência de transtornos dessa ordem, interpretadas e analisadas 

através dos documentos, assim como dos relatórios e pareceres 

médicos disponibilizados pela escola, para que fosse possível a 

efetivação dessa pesquisa. (SILVA, 2013, p. 125) 

 

 Dentre as conclusões de suas análises Silva (2013) aborda a existência de um 

paradoxo em que, ao mesmo tempo que o afastamento do trabalho se constitui como um 

elemento de normatização institucional e controle, também se revela como um instrumento de 

libertação momentânea do sofrimento, identificado no alívio sentido pelos professores ao 

distanciar-se das situações conflitantes do ambiente de trabalho. Segundo a pesquisadora, 

ainda, seus estudos constatam o absenteísmo como estratégia de defesa, sendo a licença 

médica o auge de seus sofrimentos, que é quando ocorre a visibilidade da doença tanto para os 

colegas de trabalho como para as famílias, pois está referendada pelo médico e pela 

publicação oficial de órgãos competentes. Concluiu que  

                                                           
6
 A pesquisadora utiliza a sigla TMC para designar Transtornos Mentais Comuns e os define como sintomas de 

esquecimento, falta de concentração, fadiga, depressão, irritabilidade e insônia. 
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[...] as questões referentes à saúde dos docentes aparecem ausentes das 

preocupações governamentais, haja vista que nos materiais 

consultados não foram encontrados nenhum tipo de apoio ou política 

dirigida às questões de saúde e do bem-estar dos professores.  [...] Os 

órgãos administrativos da educação, apenas servem de referência para 

mediar os encaminhamentos para o licenciamento. A inexistência de 

setores no sentido da humanização através do acompanhamento e 

assistência ao professor licenciado e doente deixa de ser 

responsabilidade do Estado, sendo conferido ao profissional, 

responsabilizar-se pelo seu processo de cura como uma ação 

individual, imputando-lhe e à família tais responsabilidades. (SILVA, 

2013, p. 129) 

 

Constatou também que  

 

[...] a amostra apresentada através dessa pesquisa envolvendo os 

professores situados nas escolas da jurisdição da DIREC 03 – 

Alagoinhas/Ba a maior incidência está voltada para as doenças 

elencadas no CID 10 e DSM IV, reportadas para o capítulo V dos 

Transtornos mentais e comportamentais; capítulo XIII das Doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido e capítulo XVIII dos Sintomas, 

sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais. (SILVA, 

2013, p. 129) 

 

Na tese de doutorado Silva-Macaia (2013) - por meio de estudo exploratório, com 

entrevistas e grupos focais -, pesquisou os processos de afastamento por Transtornos Mentais 

e Comportamentais e retorno ao trabalho de professores da rede pública municipal de 

educação do município de São Paulo. Tendo como base as informações fornecidas pelo 

Departamento de Serviço do Servidor (DeSS) que, segundo a pesquisadora, foram 

disponibilizados somente em 2013 pela Prefeitura, identificou que houve um aumento de 

14,7% de readaptações desde o ano de 2010, com diagnósticos prevalentes de doenças 

osteomusculares (34,3%) e TMC
7
 (33,7%) e que,  

 

[...] Embora o interesse científico sobre temas relacionados à saúde 

mental de professores tenha aumentado nos últimos anos, uma revisão 

de literatura brasileira e estrangeira de língua inglesa e espanhola 

sobre aspectos de afastamento e retorno ao trabalho nesta categoria 

profissional refletiu uma quase ausência de discussões. (SILVA-

MACAIA, 2013, p. 22)  

 

                                                           
7
 Neste estudo, a pesquisadora utiliza TMC para designar Transtornos Mentais e Comportamentais. 
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 Silva-Macaia (2013) ao considerar os saberes e experiências de professores 

readaptados demonstrados nas entrevistas e nos grupos focais, com a participação de 

professores que retornaram ao trabalho na função readaptada e outros que estão ativos em sala 

de aula, afirma que as discussões propostas permitiram conhecer e analisar o caminho desde o 

afastamento até o retorno ao trabalho e na proposição de soluções para problemas 

relacionados à temática; além disso, que verificou a necessidade de ampliar a discussão para 

outros atores dentro desse processo de afastamento e retorno ao trabalho envolvendo gestores 

escolares, o DeSS, a Secretaria de Educação, o Sistema Único de Saúde (SUS), professores 

que não tiveram afastamentos, pais e alunos. Isto porque, segundo a pesquisadora, ainda, 

apesar dos professores entrevistados identificarem uma relação do seu adoecimento com o 

desenvolvimento de seu trabalho, as perícias médicas do município consideraram seus 

afastamentos para tratamento da saúde sem vinculação com o trabalho; a percepção do 

trabalho entre os professores que estão em atividades de docência e os que retornaram 

readaptados são diferentes; há diferentes significados atribuídos ao retorno ao trabalho, sendo 

que para os professores readaptados estão intrínsecos à sua identidade profissional, ou seja, se 

não está atuando em sala de aula, não é trabalho; falta de apoio da gestão escolar após 

vivência de violência na escola, longas jornadas de trabalho associadas ao aumento de 

demandas e exigências do trabalho docente, vivências de humilhações e pressão por parte de 

equipes gestoras e a política de promoção automática. 

Silva-Macaia (2013) verificou, também, quais seriam as perspectivas futuras destes 

professores em relação aos afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, obtendo 

como respostas, tanto dos professores ativos quanto dos readaptados, que o excesso de 

demanda de trabalho na função docente sem compartilhamento com outros profissionais - 

como no atendimento a alunos com deficiências -, as dificuldades em desenvolver seu 

trabalho com os alunos devido às más interpretações do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e da política de promoção automática, a ausência de tempo para lazer devido à jornada 

de trabalho, a desesperança na melhoria das condições de trabalho, a percepção sobre a falta 

de reconhecimento e valorização do trabalho, são fatores que contribuem para o aumento dos 

afastamentos por transtornos mentais e comportamentais. 

Durante as discussões propostas nos grupos focais, Silva-Macaia (2013) verificou que 

ao perceberem associação entre os transtornos mentais e comportamentais com as 

características pessoais os professores procuraram modificá-las. Dentre estas, o 

comprometimento com o trabalho, a polivalência de papéis profissionais, a paciência, o 
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ativismo em questões sociais e da educação e o saudosismo em relação à educação. Nos dois 

grupos, a autora identificou semelhanças na utilização de estratégias para continuarem 

trabalhando e cuidados com saúde semelhantes. 

 

[...] Identificamos que as licenças e faltas ao trabalho por motivo de 

doença, mesmo que não formalmente expressos, o presenteísmo, o uso 

de pronto-socorro, a redução da jornada de trabalho, a remoção da 

escola, a tentativa de resolução de problemas no âmbito da escola e o 

abandono da profissão foram estratégias utilizadas para o cuidado da 

saúde e também para permanecer trabalhando. (SILVA-MACAIA, 

2013, pp. 208-209) 

 

Em um município da Zona da Mata Mineira, Carvalho (2014) realizou sua pesquisa 

objetivando compreender as relações entre o trabalho docente e os adoecimentos de 

professores do ensino fundamental. A pesquisadora buscou identificar as patologias que 

justificavam os afastamentos destes profissionais das atividades docentes chegando ao 

resultado de que, das 471 patologias decodificadas e, posteriormente, agrupadas na CID 10 

registradas no sistema e nas fichas cadastrais no período de 2001 a 2011, houve o afastamento 

de 171 docentes, sendo a maioria mulheres; destes, os transtornos mentais e comportamentais 

apareceu como o segundo mais recorrente com 66 casos, ficando depois de problemas 

respiratórios totalizado com 98 afastamentos. Ressaltou em suas conclusões que alguns 

aspectos como culpabilização e responsabilização estão relacionados: 

 

[...] Os estudos ressaltaram aspectos que podem contribuir no aumento 

dos adoecimentos físicos e psíquicos dos professores, causando assim 

impactos significativos na qualidade de vida e no trabalho destes. 

Dentre esses aspectos, destacam-se: a) culpabilização e 

responsabilização atribuída aos professores, exclusivamente aos 

professores, pelo fracasso escolar dos alunos, b) incumbência de 

diversas funções a estes que extrapolam as relacionadas à sua 

formação e reais condições de desempenho, c) perda de legitimidade e 

autoridade destes profissionais no planejamento pedagógico, nas 

avaliações dos alunos e na disciplina em sala de aula, dentre outros. 

Somam-se a este contexto, os baixos salários, que podem levar muitos 

professores ao aumento da jornada de trabalho e, consequentemente, 

ao cansaço físico e mental. (CARVALHO, 2014, p. 74) 

 

Em Jaboatão dos Guararapes, Lima (2014) pesquisou professores da rede municipal de 

educação por meio de questionários e SQR 20 com objetivo de conhecer a associação entre a 
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violência na escola e TMC
8
. Segundo a pesquisadora, identificou a prevalência de TMC 

associada a agressão física e verbal contra estes profissionais, a agressão ou ameaça com arma 

de fogo ou arma branca, o tráfico e o consumo de drogas. Em suas conclusões, fez indicação 

para ações de capacitação dos professores no enfrentamento das situações de violência e ações 

de prevenção, definindo TMC como  

 

[...] perturbações que se caracterizam pela presença de sintomas tais 

como queixas somáticas inespecíficas, irritabilidade, insônia, 

nervosismo, dores de cabeça, fadiga, esquecimento ou outras 

manifestações que poderiam indicar quadros que a psiquiatria 

classificaria como depressivos, ansiosos ou somatoformes. (LIMA, 

2014, p. 21) 

 

Tendo como objeto de estudo o adoecimento docente, Bordalo (2014) pesquisou 

professores da Secretaria Municipal de Educação de Belém/PA. Segundo suas conclusões, as 

doenças mais comuns que levaram os professores a se afastarem do trabalho, no período de 

janeiro a dezembro de 2012, estão vinculadas ao sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo, doenças do aparelho respiratório, mais especificamente a voz, e transtornos 

mentais e comportamentais existindo uma relação destas com as atividades laborais diárias. 

Dentre as causas apontadas pela pesquisa estão as dificuldades do cotidiano escolar nos 

aspectos do fazer pedagógico, das relações estabelecidas com a gestão, com os próprios 

professores e com os alunos, com a organização escolar e os prejuízos de direitos. 

Carraro (2015) pesquisou docentes em exercício na rede municipal de Baruru/SP 

utilizando questionários autoaplicáveis Modelo de Kasarek.  

 

[...] Na década de 70, Robert Karasek desenvolveu um modelo que 

leva seu nome e também é conhecido como Modelo Demanda-

Controle, cujo foco são as relações sociais no trabalho e como estas 

funcionam gerando estresse. Esse modelo possui duas dimensões: 

demandas psicológicas a que os trabalhadores são submetidos no 

trabalho e grau de controle que o trabalhador possui sobre o próprio 

trabalho... As demandas psicológicas podem decorrer tanto da 

quantidade de trabalho a executar na unidade de tempo - no jargão da 

saúde do trabalhador, conhecida como pressão de tempo -, no caso, de 

caráter quantitativo, como do descompasso entre as capacidades do 

trabalhador e as exigências do trabalho a executar, assumindo, então, 

caráter qualitativo. Ou então, da combinação de ambas. (CARRARO, 

2015, p. 52) 

 

                                                           
8
 A pesquisadora utiliza a sigla para designar Transtornos Mentais Comuns. 
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Ao analisar as respostas dos professores, Carraro (2015) observou que há influência 

das condições de trabalho no processo de adoecimento destes profissionais. Dentre suas 

conclusões, apresenta que os professores estão mais suscetíveis à ocorrência de Transtornos 

Mentais Comuns (TMC) do que a população em geral, indicando que necessitam de uma 

atenção especial do poder público; aponta para a necessidade de um aprofundamento 

qualitativo em relação a intervenções que melhorem as condições de trabalho e o grau de 

saúde. Apresenta as discussões coletivas acerca do adoecimento dos professores como opção 

de intervenção imediata e possível de ser realizada nas próprias instituições de trabalho. E 

alerta: 

 

[...] Entretanto, tais discussões não devem se restringir a uma catarse 

coletiva, porém constituir ponto de partida para iniciativas que possam 

realmente contribuir para minorar o desgaste e o sofrimento mental da 

categoria por meio de modificações na organização do trabalho e da 

gestão das escolas, nos limites possíveis no nível municipal. 

(CARRARO, 2015, p. 86) 

 

No site do Ministério da Educação e Cultura (MEC) é possível encontrar informações 

acerca de professores ativos no país. São informações coletadas pelo Censo Escolar, com 

diferentes variáveis, sistematizados e disponibilizados em planilhas para download. No 

entanto, não constam nestas variáveis informações acerca de professores afastados da função. 

Diante disso, em busca de uma estatística nacional, por meio da Lei de acesso à 

informação – Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – foram feitas algumas solicitações 

de informações sobre professores afastados por transtornos mentais e comportamentais no 

país. Conforme pode ser verificada nas cópias anexas a esta pesquisa – Anexo 1 -, a 

solicitação foi direcionada primeiramente ao Ministério da Previdência Social (MPS), sob 

protocolo de número 37400002188201601. O MPS reencaminhou ao MEC e este, por sua 

vez, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que 

respondeu: 

 

Em atendimento ao pedido de informação registrado sob o protocolo 

nº 37400002188201601, segue resposta elaborada pela unidade 

responsável: 

O Censo da Educação Básica coleta informações do docente ativo, ou 

seja, o que está em sala de aula. Por gentileza, para saber as variáveis 

coletadas, sugerimos que consulte as informações sobre a pesquisa, os 

conceitos utilizados, e as orientações de preenchimento dos 

formulários do Censo da Educação Básica, nos formulários e o 

caderno de instruções da pesquisa, disponíveis em 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo/formularios-e-cadernos-de-
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instrucoes. Para seu conhecimento, coleta-se no referido censo o 

docente por tipo de deficiência, favor consultar a Sinopse Estatística 

da Educação Básica 2015, disponível em 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse , tabelas 

2.48 e 2.54, porém são docentes ativos. Para anos anteriores tem-se de 

2012 a 2014, nos Microdados do Censo da Educação Básica, 

disponível em http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar.  

 

 

A resposta confirma a não disponibilidade da informação pelo levantamento estatístico 

do censo escolar, já citado anteriormente.  

Então, a solicitação foi feita ao Ministério da Saúde (MS) sob protocolo de número 

25820002493201665, conforme pode ser verificado no anexo 2. Este a encaminhou ao MPS, 

que reencaminhou ao MEC e foi, novamente, respondido pelo INEP. Desta vez a resposta 

obtida foi:  

 

Prezado(a) Senhor(a), Em atendimento ao pedido de informação 

registrado sob o protocolo nº 25820002493201665, segue resposta 

elaborada pela unidade responsável: Caso a solicitante esteja se 

referindo aos docentes da Educação Básica, informamos que essa 

informação não é coletado naquela pesquisa. No Censo da Educação 

Superior, coleta-se as seguintes situações de afastamento do docente, 

conforme arquivo em anexo: Afastado para qualificação • Afastado 

para exercício em outros órgãos/entidades • Afastado por outros 

motivos • Afastado para tratamento de Saúde. Assim, destacamos que 

mesmo na Educação Superior não temos o nível de detalhamento 

requerido pela demandante em seu pedido, portanto, não é possível 

atender a solicitação, haja vista que o dado não é coletado. Qualquer 

dúvida estamos á disposição. Caso queira solicitar mais informações, é 

necessário registrar nova demanda no e-SIC, para que corram os 

prazos de atendimento previstos pela Lei de Acesso à Informação. 

Quando for negado o pedido de acesso à informação, o Decreto nº 

7.724, de 16 de maio de 2012, estabelece que se resguarda ao 

interessado a possibilidade de apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) 

dias. Em relação à presente demanda, o recurso será direcionado ao 

dirigente da DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 

(DEED) do Inep. Atenciosamente, Serviço de Informação ao Cidadão 

– SIC-Inep Ouvidoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira Setor de Indústrias Gráficas, quadra 04, 

lote 327 Edifício Villa Lobos – Sede do Inep, térreo CEP: 70610-908 

– Brasília/DF e-SIC: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/ 

 

Até o momento da conclusão desta pesquisa não se obteve resposta ou posicionamento 

do DEED.  

Numa perspectiva estadual, o aumento dos afastamentos de professores das atividades 

docentes com transtornos mentais e comportamentais nos últimos anos é uma realidade. A 
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exemplo, uma reportagem publicada no jornal “O Estado de São Paulo” de 23/03/2016 

apresenta alguns dados estatísticos da rede estadual de ensino público, como pode ser visto no 

Gráfico 1.   

 

Gráfico 1 – Licenças Médicas concedidas diariamente na rede estadual de ensino de São 

Paulo: 

 

Fonte:  TOLEDO, L.F. & VIEIRA, V. SP dá a professores 372 licenças por dia; 27% por transtorno mental. 

Disponível em: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,estado-da-a-professores-372-licencas-por-dia-27-

por-transtornos-mentais,10000022938. Acesso em 05 de abril de 2016.  

 

A reportagem afirma que: “[...] A carreira docente, segundo especialistas, é 

considerada estressante por más condições de trabalho - alta carga horária, conflitos com os 

alunos e acúmulo de mais de um emprego” (TOLEDO e VIEIRA, 2016). 

 Nos trabalhos citados aqui, na forma de revisão de literatura de pesquisas acadêmicas, 

percebe-se que o público participante de professores é de realidades locais - um segmento 

educacional, e/ou um ou mais escolas, ou um município, sendo seus dados estatísticos, 

também, localizados, específicos -, dando indícios de que em diferentes localidades do país há 

o aumento de professores com transtornos mentais e comportamentais. Além disso, indicam 
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que o adoecimento ocorre devido a estes profissionais serem expostos a diferentes situações 

do cotidiano escolar e a diversas formas de relação com os gestores, os pares, os alunos, as 

famílias. Apresentam que os professores têm sintomas que, à primeira vista, não estão 

relacionados ao trabalho ou à sua profissão, mas que com os olhares mais “apurados” dos 

pesquisadores conseguem identificar a existência desta relação. Outro aspecto levantado por 

estes pesquisadores é a inexistência de política pública que atue no enfrentamento da doença 

ou na sua prevenção. 

Em uma das conclusões de Silva-Macaia (2013), que pesquisou professores da rede 

pública municipal cidade de São Paulo, ela observou que  

 

[...] há diferenças de políticas e gestão escolar entre as redes municipal 

e estadual na cidade de São Paulo. Os professores que trabalhavam ou 

haviam trabalhado em duas ou mais redes de ensino, principalmente, 

municipal e estadual, relataram diferenças relativas ao macro e 

também micropolíticas que foram intervenientes no adoecimento, 

afastamento e retorno ao trabalho. Embora este tenha sido um estudo 

no âmbito da rede municipal, não é possível isolar na fala dos 

professores as experiências que tivessem relacionadas apenas a esse 

contexto, principalmente, as que se referiam aos motivos de 

afastamento. (SILVA-MACAIA, 2013, p. 201)  

 

A partir desta observação de Silva-Macaia (2013) buscou-se ampliar/aprofundar um 

pouco mais a temática, considerando a experiência de professores que atuam em diferentes 

municípios, portanto, em ambientes geridos por diferentes micropolíticas educacionais. A 

presente pesquisa diferencia-se das demais, principalmente, no procedimento metodológico 

por meio de entrevista aberta, que permite a narração da experiência docente, e no referencial 

teórico - Morin e o pensamento complexo -, identificando elementos comuns vivenciados no 

espaço escolar e analisando as implicações inerentes ao sujeito. Neste sentido, uma 

aproximação com o conceito de transtornos mentais e comportamentais a partir de literatura 

especializada faz-se necessária.  
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3. ENTENDENDO O CONCEITO DE TRANSTORNOS MENTAIS E 

COMPORTAMENTAIS 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o conceito e a visão sobre 

transtornos mentais e comportamentais ainda são objeto de estudos e aprofundamentos, apesar 

dos avanços na neurociência e na medicina comportamental. A saúde mental é parte de um 

contexto ainda mais amplo que é assunto de discussão no mundo. São encontrados na CID 10
9
 

e descritos mais especificamente no DSM-5
10

. Este capítulo visa entender o conceito e o que 

está envolvido nos transtornos mentais e comportamentais na tentativa de identificar o que do 

ambiente escolar leva ao adoecimento de professores. 

No “Manual de Psiquiatria”, publicado em 1996, organizado por Osvaldo Pereira de 

Almeida, Luiz Dratcu e Ronaldo Laranjeira, os autores fazem um breve histórico do processo 

da compreensão e da visão das doenças mentais na sociedade dividindo o desenvolvimento da 

psiquiatria em três fases: era do Pré-Iluminismo, período científico-naturalista e a era dos 

psicotrópicos.  

Segundo Almeida, Dratcu e Laranjeira (1996), até o início do século XVII os 

portadores de doença mental eram vistos como pessoas possuídas por espíritos demoníacos. 

Notados desta maneira, eram expulsos das cidades e vilas, onde se juntavam em bandos, 

sobrevivendo por meio de furtos e mendicância, aterrorizando as pessoas com seus 

comportamentos considerados bizarros. Muitos foram confinados e presos com a justificativa 

de que perturbavam a população. No confinamento, eram acorrentados, mal alimentados, 

sujeitos a todo tipo de abusos e maus-tratos. Situação que começou a ser modificada em 

alguns países no período do Iluminismo, principalmente, por figuras reconhecidas no meio da 

medicina como Philippe Pinel, William Tuke e Dorothea Dix. Dentre estes, Pinel tornou-se 

um marco da psiquiatria moderna, em instituições francesas, quando tirou as amarras e 

correntes dos pacientes e desfez-se dos chicotes; Tuke, na Inglaterra, desenvolveu uma 

instituição que oferecia tratamento humano e moral aos doentes mentais; e, anos depois, nos 

Estados Unidos, Dix ampliou essa visão e os doentes mentais passaram a ser vistos como 

pacientes.   

Almeida, Dratcu e Laranjeira (1996), chamam de segunda fase do desenvolvimento da 

psiquiatria o período científico-naturalista, em meados do século XIX, na qual a doença 

                                                           
9
 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

10
 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
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mental passou a ser objeto de estudo e investigação sistemática surgindo dois grandes 

expoentes desse período: Kraepelin e Freud.  Segundo os autores, os estudos de Kraepelin 

descreveram, classificaram e investigaram a etiologia e o curso dos principais transtornos 

mentais e servem de guia para o estudo e classificação das doenças até os dias atuais. Freud 

desenvolveu a teoria da mente humana e um método sistemático de tratamento psicológico: a 

Psicanálise; que teve e tem até os dias de hoje uma grande repercussão na especialidade.   

Explicitam, ainda, que na psiquiatria moderna, Kraepelin e Freud são reconhecidos por 

ajudarem a delimitar a abordagem clínica da doença mental do ponto de vista biológico e 

psicológico, respectivamente, mas que foi com a introdução do método fenomenológico nos 

estudos dos pacientes psiquiátricos, que Karl Jaspers contribuiu para a consolidação da 

psicopatologia. Foi a descoberta de dois componentes farmacológicos ao final de 1940, que os 

autores consideram como a primeira oportunidade de tratamento efetivo para pacientes que 

até então se encontravam institucionalizados, ou seja, internados em instituições para doentes 

mentais – denominada era psicotrópica -, dando início à fase de desenvolvimento da 

psiquiatria moderna correspondente a era do cuidado comunitário. 

Abordam a passagem do tratamento dos pacientes com transtornos mentais de asilos 

para ambulatórios nas décadas de 1960 e 1970. Assim, em muitos lugares, a comunidade 

passou a ser o principal objetivo e foco da maioria das doenças mentais tendo em vista a 

reinserção social do doente mental, período que coincide com o surgimento, no mundo 

ocidental, de movimentos de cunho ideológico e político que questionavam a existência da 

doença mental. Conhecido como período da antipsiquiatria estes movimentos foram estímulos 

para que a psiquiatria se renovasse, dando os primeiros passos rumo à era científica. 

Segundo os autores, grandes questões filosóficas continuam não resolvidas dentro da 

área: a relação mente/cérebro e objetivo/subjetivo; e que, embora estas questões ainda sejam 

relevantes para a compreensão da essência do que é humano, na psiquiatria tem-se 

desenvolvido instrumentos metodológicos que possibilitam avanços na clínica, no manejo e 

na investigação das doenças mentais tornando-a uma especialidade multidisciplinar complexa 

para que um único profissional possa dominar em todos os seus aspectos. Isto porque 

 

[...] Diagnóstico em Psiquiatria se fundamenta na história e avaliação clínica 

do doente.  Contudo uma grande diferença está em que, no mais das vezes, o 

psiquiatra não dispõe de exames e investigações para confirmar seu 

diagnóstico.  Ademais, o diagnóstico psiquiátrico frequentemente envolve 

níveis de complexidade cuja formulação só é possível a partir de uma 

anamnese completa e precisa.  Portanto, história clínica e o exame do estado 

mental do paciente são, por excelência, o instrumento diagnóstico do 
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psiquiatra e a fonte de referência para qualquer intervenção terapêutica. 

(DRATCU, 1996, p. 5) 

 

Segundo Dratcu (1996) com a introdução da fenomenologia, doutrinas, proposições e 

abordagens são divididas entre objetivas ou subjetivas, não havendo, portanto, consenso na 

aplicação dos termos objetivo e subjetivo. Para ele, a dicotomização é favorecida por que 

muitos que atribuem status científico ao aspecto objetivo, não o atribuem ao aspecto subjetivo 

e que este é um tema com implicações profundas tanto na teoria como na prática 

influenciando diretamente no que se entende e na maneira de conduzir um exame psiquiátrico.  

Aprofundando um pouco mais esta relação aponta: 

 

Depois que Werner Heisenberg publicou seu ‘princípio da incerteza’ em 

1922, ele e Neils Bohr formularam a teoria da complementaridade, segundo a 

qual o experimentador influencia ativamente resultado do seu 

experimento.  Ao medir um objeto, o observador interage com o objeto, de 

modo que este se revela não como ele realmente é, mas sim em função de 

como é medido. Admite-se que o experimento e seus resultados não são 

neutros e atualmente, a ‘objetividade’ de observações empíricas já não pode 

dispensar as aspas. A ciência contemporânea é mencionada por que deveria 

ser essa, em princípio, a fonte de inspiração para qualquer psiquiatria que se 

pretenda científica. Neste caso, contudo, parece não haver corroboração para 

a ideia de que psiquiatria científica e psiquiatria ‘objetiva’ sejam sinônimos. 

A esse nível, no entanto, a questão do objetivo e do subjetivo em psiquiatria 

só está sendo tocada de forma tangencial.   (DRATCU, 1996, p. 6) 
 

Pensamento semelhante é expresso no relatório “Nova Concepção, Nova Esperança”, 

fruto de discussões realizadas no mundo em 2001 e publicado pela OMS. O relatório reforça 

princípios estabelecidos em 1991 na Assembleia Geral das Nações Unidas de proteção das 

pessoas com doenças mentais e o melhoramento da atenção de saúde, com atenção na 

comunidade e aos direitos das pessoas com transtornos mentais.  

 

[...] O primeiro desses princípios é o de que não deverá existir 

discriminação em virtude de doenças mentais. Outro é o de que, na 

medida do possível, deve-se conceder a todo paciente o direito de ser 

tratado e atendido em sua própria comunidade. E o terceiro é o de que 

todo paciente deverá ter o direito de ser tratado num ambiente o 

menos restritivo, com o tratamento menos restritivo ou intrusivo. 

(OMS, 2001, p. VI) 

 

Aludindo aos avanços constantes da neurociência e da medicina, na mensagem da 

Diretoria Geral, parte do relatório, o documento expressa uma nova perspectiva:  
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[...] A OMS está fazendo uma declaração muito simples: a saúde 

mental – negligenciada por demasiado tempo - é essencial para o bem-

estar geral das pessoas, das sociedades e dos países, e deve ser 

universalmente encarada sob uma nova luz [...] Isso porque existe uma 

nova compreensão que oferece uma esperança real aos mentalmente 

enfermos: a compreensão de como fatores genéticos, biológicos, 

sociais e ambientais se ajuntam para causar doenças da mente e do 

cérebro; a compreensão de como são realmente inseparáveis a saúde 

mental e a física, e de como é complexa e profunda a influência de 

uma sobre a outra. (OMS, 2001, p.VI) 

 

Nesta linha de compreensão, Morin (2012, p. 53) ao abordar a inseparabilidade na 

trindade humana – indivíduo, sociedade, espécie – afirma que o indivíduo humano “[...] na 

sua autonomia mesma, é, ao mesmo tempo, 100% biológico e 100% cultural”. E sobre as 

doenças diz:  

[...] As doenças corporais não são apenas corporais. As doenças 

psíquicas não são psíquicas. Têm todas três entradas: somática, tratada 

por médicos com medicamentos e intervenções cirúrgicas; a psíquica, 

tratada por feiticeiros e xamãs, depois por confessores e gurus, hoje 

por psicoterapeutas e psicanalistas; a ecológica e/ou social, penetrada 

pelas perturbações do meio, urbano, por exemplo, que deveriam ser 

tratadas por uma política de civilização. É possível curar através de 

uma dessas entradas, atingir o psíquico pelo químico, atingir o 

bioquímico pelo psíquico e, às vezes, atingir um e outro mudando as 

condições de vida. (MORIN, 2012, p. 53)  

 

 

Semelhantemente, o relatório aborda: 

 

Para todas as pessoas, a saúde mental, a saúde física e a social 

constituem fios de vida estreitamente entrelaçados e profundamente 

interdependentes. À medida que cresce a compreensão desse 

relacionamento, torna-se cada vez mais evidente que a saúde mental é 

indispensável para o bem-estar geral dos indivíduos, sociedades e 

países. (OMS, 2001, p. 2) 

 

A OMS (2001, p. 2) define saúde como “[...] estado completo de bem-estar físico, 

mental e social” e não como “ausência de enfermidade ou doença”, porque segundo o 

relatório, ainda é um desafio, tanto nos sistemas públicos como nos sistemas privados de 

planos de saúde, incluírem ou destinarem a mesma quantidade de verba para doenças mentais, 

o que ocasiona altos custos no tratamento, atingindo especialmente, a população mais pobre.  

Segundo a OMS (2001, p. 4) o conceito de saúde mental é compreendido de diferentes 

maneiras por cientistas de diferentes culturas, quando a abordagem é transcultural o conceito 
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fica quase impossível de ser definido de forma completa. Entretanto, adota a compreensão de 

que “[...] Os conceitos de saúde mental abrangem, entre outras coisas, o bem-estar subjetivo, a 

auto eficácia percebida, a autonomia, a competência, a dependência Inter geracional e a auto 

realização do potencial intelectual e emocional da pessoa”. E complementa que o consenso é 

“[...] concorda-se quanto ao fato de que saúde mental é algo mais do que a ausência de 

transtornos mentais”. 

 

[...] Sabemos hoje que a maioria das doenças, mentais e físicas, é 

influenciada por uma combinação de fatores biológicos, psicológicos 

e sociais. Nossa compreensão do relacionamento entre saúde mental e 

física vem crescendo rapidamente. Sabemos que os transtornos 

mentais resultam de muitos fatores e têm a sua base física no cérebro. 

Sabemos que eles podem afetar a todos, em toda parte. (OMS, 2001, 

p. VII) 

 

A OMS (2001) salienta que devido ao número elevado de pessoas afetadas no mundo, 

o relatório se concentrou nos estudos dos transtornos mentais e comportamentais dentro de 

uma área mais ampla que é a saúde mental, mas que sua compreensão, apesar das 

contribuições da neurociência e medicina do comportamento, ainda encontra obstáculos na 

separação artificial dos fatores psicológicos e sociais.  

Sendo uma série de distúrbios definidos CID 10, segundo a OMS (2001, p. 9), seus 

sintomas variam e, geralmente, se caracterizam “[...] por uma combinação de ideias, emoções, 

comportamento e relacionamentos anormais com outras pessoas”.  

Além disso, são resultado da combinação de fatores biológicos e sociais. Sobre isto:  

 

[...] A evidência científica moderna indica que os transtornos mentais 

e comportamentais resultam de fatores genéticos e ambientais, ou, 

noutras palavras, da interação da biologia com fatores sociais. O 

cérebro não reflete simplesmente o desenrolar determinista de 

complexos programas genéticos, nem é o comportamento humano 

mero resultado do determinismo ambiental. Já desde antes do 

nascimento e por toda a vida, os genes e o meio ambiente estão 

envolvidos numa série de complexas interações. Essas interações são 

cruciais para o desenvolvimento e evolução dos transtornos mentais e 

comportamentais. (OMS, 2001, p. 9) 

 

O relatório OMS (2001, p. 9) afirma que ainda há muito o que avançar sobre as causas 

dos transtornos mentais e comportamentais e que as contribuições de diferentes áreas – 

neurociência, genética, da psicologia, entre outras – “[...] desempenharam importante papel 

informativo da nossa maneira de compreender essas complexas relações”, pois eles estão 
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associados às interações entre diferentes fatores: biológicos, psicológicos e sociais; que nos 

dias atuais há critérios padronizados no estabelecimento de diagnósticos e condições para 

levantamento epidemiológico de distúrbios psiquiátricos, bem como, obtenção de dados que 

são fundamentalmente essenciais para o planejamento de políticas públicas para a saúde 

mental. 

Um dos instrumentos para obtenção de dados é o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5). No prefácio, o DSM-5  se apresenta como um guia elaborado 

para a prática clínica, que funciona, também, para consulta em diferentes e diversos contextos, 

- pesquisadores de diferentes orientações (biológica, psicodinâmica, cognitiva, 

comportamental, interpessoal, familiar/sistêmica) - bem como contém informações úteis para 

profissionais ligados a diversos campos dos cuidados com a saúde mental (psiquiatras, outros 

médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, consultores, especialistas das áreas 

forense e legal, terapeutas ocupacionais e de reabilitação e outros profissionais da área da 

saúde). É também,  

 
[...] um instrumento para a coleta e a comunicação precisa de 

estatísticas de saúde pública sobre as taxas de morbidade e 

mortalidade dos transtornos mentais. Por fim, os critérios e o texto 

correspondente servem como livro-texto para estudantes que precisam 

de uma forma estruturada para compreender e diagnosticar transtornos 

mentais, bem como para profissionais experientes que encontram 

transtornos raros pela primeira vez. Felizmente, todos esses usos são 

compatíveis entre si. (DSM-5, 2014, prefácio) 

 

Propõe-se a ser mais específico na descrição de cada transtorno mental e 

comportamental em consonância com a CID-10:  

 

[...] O DSM-5 foi elaborado para melhor satisfazer a necessidade de 

clínicos, pacientes, famílias e pesquisadores de uma descrição clara e 

concisa de cada transtorno mental, organizada por meio de critérios 

diagnósticos claros, complementados, quando apropriado, por 

medidas dimensionais que perpassam limites diagnósticos, e um breve 

resumo de informações sobre o diagnóstico, os fatores de risco, as 

características associadas, os avanços em pesquisa e as várias 

expressões do transtorno. [...] Os critérios diagnósticos identificam 

sintomas, comportamentos, funções cognitivas, traços de 

personalidade, sinais físicos, combinações de síndromes e durações, 

exigindo perícia clínica para diferenciá-los das variações normais da 

vida e de respostas transitórias ao estresse. (DSM-5, 2014, p. 6) 
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O DSM-5 (2014) destaca que nenhuma definição é capaz de capturar todos os aspectos 

de todos os transtornos mentais e comportamentais inseridos em sua classificação, mas que há 

a exigência de alguns elementos que estão presentes na definição da seção II do Manual, 

dedicada aos transtornos mentais (exceto os transtornos dos capítulos "Transtornos do 

Movimento Induzidos por Medicamentos e Outros Efeitos Adversos de Medicamentos" e 

"Outras Condições que Podem Ser Foco da Atenção Clínica"):  

 

[...] Uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente 

significativa na cognição, na regulação emocional ou no 

comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos 

processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes 

ao funcionamento mental. Transtornos mentais estão frequentemente 

associados a sofrimento ou incapacidade significativos que afetam 

atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Uma 

resposta esperada ou aprovada culturalmente a um estressor ou perda 

comum, como a morte de um ente querido, não constitui transtorno 

mental. Desvios sociais de comportamento (p. Ex., de natureza 

política, religiosa ou sexual) e conflitos que são basicamente 

referentes ao indivíduo e à sociedade não são transtornos mentais a 

menos que o desvio ou conflito seja o resultado de uma disfunção no 

indivíduo, conforme descrito. (DSM-5, 2014, p. 20) 

 

 

Segundo o DSM-5, todos os transtornos descritos não refletem a totalidade de 

transtornos existentes, pois, há infinidades de interações genéticas/ambientais que afetam o 

funcionamento emocional, comportamental e cognitivo e, que por isso, há uma seção que trata 

de “Transtornos Não especificados e/ou especificados”.  Além destes, o documento aborda e 

define transtornos mentais e comportamentais relacionados a normas e valores culturais, 

sociais e familiares, entendendo que  

 

[...] A cultura proporciona estruturas de interpretação que moldam a 

experiência e a expressão de sintomas, sinais e comportamentos que 

são os critérios para o diagnóstico. A cultura é transmitida, revisada e 

recriada dentro da família e de outros sistemas sociais e instituições. A 

avaliação diagnóstica, portanto, deve considerar se as experiências, os 

sintomas e os comportamentos de um indivíduo diferem das normas 

socioculturais e conduzem a dificuldades de adaptação nas culturas de 

origem e em contextos sociais ou familiares específicos. (DSM - 5, 

2014, p. 14) 
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Ao abordar estes aspectos da cultura, traz na Seção III a “Formulação Cultural”, 

propondo um debate detalhado sobre o diagnóstico e inclui ferramentas para avaliação 

cultural mais aprofundadas. Ao propor a conceituação cultural de sofrimento descreve 

algumas síndromes culturais, tipos, características e peculiaridades de sofrimento. Esta ideia 

conflui para este trabalho, pois há um precedente para olhar o global do indivíduo/sujeito o 

que implica considerar, também, que   

[...] A cultura pode influenciar a aceitação ou a rejeição de um 

diagnóstico e a adesão ao tratamento, afetando o curso da doença e sua 

recuperação. Ela também afeta a conduta durante a consulta clínica; 

em consequência, diferenças culturais entre o clínico e o paciente têm 

efeito sobre a precisão e a aceitação do diagnóstico, bem como sobre 

as decisões terapêuticas, as considerações sobre o prognóstico e a 

evolução clínica. (DSM-5, 2014, p. 57) 

 

O DSM-5 (2014) também cita um campo denominado psiquiatria cultural que 

descreve as doenças culturais, o idioma cultural de sofrimento e a explicação cultural ou causa 

percebida. O que se aproxima mais do que se quer nessa pesquisa é a ideia de idioma cultural 

de sofrimento, descrito como 

 

[...] uma expressão linguística, ou frase, ou forma de falar sobre 

sofrimento entre indivíduos de um grupo cultural (p. Ex., etnia e 

religião semelhantes) que se refere a conceitos compartilhados de 

patologia e formas de expressar, comunicar ou denominar 

características essenciais de sofrimento (p. ex., kufungisisa). Um 

idioma de sofrimento não precisa estar associado a sintomas 

específicos, síndrome nem causas percebidas. Ele pode ser usado para 

transmitir uma ampla gama de desconforto, incluindo experiências do 

cotidiano, condições subclínicas ou sofrimento decorrente de 

circunstâncias sociais em vez de transtornos mentais. (DSM-5, 2014, 

p. 57) 

 

Em relação à designação de transtornos mentais especificados e não especificados, o 

documento aponta que optou por notações separadas para fatores psicossociais, contextuais 

importantes e incapacidade, na intenção de estar de acordo com as orientações da OMS e da 

CID 10. 

Sigla originada no século XVIII, para designar Classificação Internacional de Doenças 

– CID, atualmente é Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, como já apontado. O texto de apresentação da décima revisão (CID 

10) traz que é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 1983, iniciado em 

Genebra. Além disso, afirma que foi organizado por diretores de centros colaboradores da 
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OMS para Classificação de doenças, com contribuições técnicas de vários grupos de 

especialistas, peritos individuais, comentários e sugestões de membros da OMS de diferentes 

países.
11

   

Os códigos para classificação das doenças são alfanuméricos, com intenção e abertura 

para que nas próximas revisões sejam apenas ampliados e mantenham a mesma ordenação. 

Seu conteúdo está distribuído em três volumes: Lista Tabular, Manual de Instruções e Índice 

Alfabético. Para a língua portuguesa, há a versão eletrônica feita pelo Dr. Jacques Levin, do 

Datasus - referência para este trabalho. 

Devido à necessidade de abarcar o maior número de doenças possível, segundo a 

publicação da CID, nesta edição criou “Famílias de classificações Internacionais da OMS”. O 

quadro a seguir - retirado do próprio documento - situa a CID 10 como uma classificação de 

referência, que tem classificações derivadas, como é o caso da Classificação dos Transtornos 

Mentais e Comportamentais, e classificações relacionadas.  

 

Quadro 2 - Famílias de Classificações Internacionais da OMS: 

Classificações 

Relacionadas 

 Classificações de Referência  Classificações Derivadas 

Classificação Internacional 

de Atenção Primária 

(ICPC) 

 

Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde - CID-10 

Classificação Internacional de 

Oncologia - 3ª edição - CID-

O-3 

Classificação Internacional 

de Causas Externas das 

Lesões (ICECI) 

Classificação de Transtornos 

Mentais e Comportamentais 

da CID-10 

Sistema de Classificação 

anatômica, terapêutica e 

química (ATC) com 

definição de doses diárias 

(DDD) 

 

 

Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde - CIF 

Aplicação da Classificação 

Internacional de Doenças a 

dentística e estomatologia – 3ª 

revisão - CID-DA 

ISO 9999 

Ajudas Técnicas para 

Aplicação da Classificação 

Internacional de Doenças a 

                                                           
11

 Atualmente um dos maiores Centros para Classificação de Doenças está na Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo. 
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pessoas com incapacidades 

- Classificação e 

Terminologia 

Neurologia - CID-10-NA 

 Classificação Internacional de 

Intervenções em Saúde (ICIH) 

Em desenvolvimento 

Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde – Jovens e Crianças 

(ICF CY) 

Fonte: CID 10.  

 

Segundo a CID-10, nesta revisão foram realizadas adaptações para diferentes 

especialidades, exceto para as especialidades Psiquiatria e Neurologia, cuja orientação foi 

para que a compilação dos códigos fosse produzida na mesma linha das publicações 

anteriores. Assim, os transtornos mentais e comportamentais estão no Capítulo V, com as 

classificações de código F (F00 a F99), fazendo parte do F99 o Transtorno mental não 

especificado (exclui-se desse agrupamento os transtornos F06 – Outros transtornos mentais 

devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física). Também nas classificações de código 

Z (Z00 a Z99), há alguns transtornos mentais e de comportamentos relacionados a outras 

situações que não estão descritas no agrupamento de classificações de código F.  

Sobre as classificações, ainda, o DSM-5 cita uma harmonização com a CID-11 (sic) 

por meio de compartilhamento do objetivo mais amplo apontando alguns motivos:   

 

[...] • A existência de duas classificações principais de transtornos 

mentais dificulta a coleta e o uso de estatísticas nacionais de saúde, o 

delineamento de ensaios clínicos destinados ao desenvolvimento de 

novos tratamentos e a consideração de aplicabilidade global dos 

resultados por agências de regulação internacional.  

• Em um espectro mais abrangente, a existência de duas classificações 

complica as tentativas de replicar resultados científicos entre países.  

• Mesmo quando a intenção era a de identificar populações idênticas 

de pacientes, nem sempre os diagnósticos do DSM-IV e da CID-10 

concordavam. (DSM-5, 2014, p. 9) 
 

Entretanto, Dratcu (1996, p. 7), considera que “[...] esses sistemas instrumentos 

excluem aspectos individuais e subjetivos do processo diagnóstico”.  

Nesse sentido, interessa para esse trabalho tais abordagens, principalmente nos 

fundamentos:  

 



41 
 

[...] Na prática, abrangência da formulação diagnóstica e do 

tratamento sempre depende tanto do que é generalizável como 

também do que há de individual em cada caso. Pacientes com 

sintomatologia semelhante podem ter diferenças importantes em suas 

histórias pregressos e circunstâncias pessoais, com consequentes 

implicações para o manejo clínico de cada caso. (Dratcu, 1996, p. 7) 

 

Essa linha de pensamento compreende que a questão do que é objetivo e subjetivo em 

psiquiatria continua lugar central. Assim, os profissionais frente ao paciente psiquiátrico não 

abrem mão da entrevista e da anamnese psiquiátrica como método principal de investigação 

clínica. Além do método investigativo, há uma preocupação com a postura e as atitudes do 

médico durante as entrevistas e na anamnese. 

A questão do que é objetivo e subjetivo será discutida no próximo capítulo a partir do 

pensamento complexo na perspectiva de Edgar Morin. 
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4. PENSAMENTO COMPLEXO 

 

Ao fazer a escolha por um determinado referencial teórico é fundamental considerar 

de que ponto de vista o problema será estudado. Ao refletir acerca da necessidade da teoria, 

Lorieri e Quintal (2010, p. 63) optam pela seguinte definição: “[...] é um conjunto organizado 

de ideias ou de representações mentais sobre a realidade ou sobre partes dela ou ainda sobre 

fenômenos a ela pertencentes”. E complementam que, 

 

[...] Como um conjunto de ideias ou representações mentais sobre 

algo, a teoria é sempre um quadro interpretativo desse algo. Um 

quadro ou uma grade ou grelha através da qual os seres humanos 

fazem sua leitura desse algo. Isso já indica que cada concepção teórica 

é “uma” visão e não “a” visão de algo. (LORIERI e QUINTAL, 2010, 

p. 63) 

 

Nesta linha de pensamento, os fatores envolvidos no processo do adoecimento 

psíquico de professores serão discutidos a partir do pensamento complexo na perspectiva de 

Edgar Morin. Tal tarefa requer certa sensibilidade pois a docência é, ao mesmo tempo, fonte 

de prazer e de sofrimento, onde o sujeito estabelece uma relação muito próxima do ser com o 

fazer, que estão imbricados, também, fatores da complexidade humana. 

Como visto no capítulo anterior, a compreensão dos transtornos mentais no decorrer 

da história passou por vários avanços com as descobertas ocorridas na neurociência e na 

medicina do comportamento, ampliando a visão de que estes ocorrem na interação dos fatores 

biológicos, psicológicos e sociais. No entanto,  

 

[...] A separação artificial dos fatores psicológicos e sociais tem 

constituído tremendo obstáculo a uma verdadeira compreensão dos 

transtornos mentais e de comportamento. Na verdade, esses 

transtornos são semelhantes a muitas doenças físicas, pelo fato de 

resultarem de uma complexa interação de todos aqueles fatores. 

(OMS, 2001, p. 9) 

 

Para Morin (2014), as contribuições das ciências são notórias e incontestáveis em 

diferentes áreas. Em seu desenvolvimento, a divisão do trabalho por disciplinas é um aspecto 
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positivo quando a coerência das partes especializadas contribui para a visão de um todo; em 

seu aspecto negativo, ocorre a superespecialização e fragmentação do saber. 

A hiperespecialização é definida por Morin (2003, p. 13), como “[...] a especialização 

que se fecha em si mesma sem permitir sua integração em uma problemática global ou em 

uma concepção de conjunto do objeto do qual ela considera apenas um aspecto ou uma parte”. 

Desse modo, a impede de ver o global – pois está fragmentado em parcelas – e o essencial – 

que está diluído. 

Segundo Morin (2014, p. 258), “[...] Descobriremos que o objeto da ciência clássica é 

um corte, uma aparência, uma construção, simplificada e unidimensional, que mutila e abstrai 

uma realidade complexa que se enraíza na organização física e na organização psicocultural”.  

Assim, influenciada pela visão positivista, a ciência desenvolveu-se baseada em 

simplificações e generalizações. Incapaz de pensar sobre sua própria ambivalência. Morin 

(2014) propõe reatá-la com a reflexão filosófica, com a política, com a ética - uma ciência 

com consciência. A considera complexa, devido às suas características históricas, sociais e 

éticas.  

Nessa perspectiva, pensar sobre os transtornos mentais e comportamentais que afetam 

os professores requer uma reforma de pensamento. 

 

[...] Trata-se de procurar sempre as relações e inter-retro-ações entre 

cada fenômeno e seu contexto, as relações de reciprocidade 

todo/partes: como uma modificação local repercute sobre o todo e 

como uma modificação do todo repercute sobre as partes. Trata-se, ao 

mesmo tempo, de reconhecer a unidade dentro do diverso, o diverso 

dentro da unidade; de reconhecer, por exemplo, a unidade humana em 

meio às diversidades individuais e culturais, as diversidades 

individuais e culturais em meio à unidade humana. (MORIN, 2003, p. 

25) 

 

Petraglia (2003, p. 40) destaca que, o pensamento complexo pauta-se numa 

epistemologia de complexidade compreendendo “[...] quantidades de unidades, interações 

diversas e adversas, incertezas, indeterminações e fenômenos aleatórios”. Tem em seu 

fundamento ligar tudo que está disjunto, é o pensamento capaz de considerar todas as 

influências recebidas: internas e externas.  

Sobre isto Morin (2015, p. 6) diz que “[...] o pensamento complexo integra o mais 

possível os modos simplificadores do pensar, mas recusa as consequências mutiladoras, 
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redutoras, unidimensionais e finalmente ofuscantes de uma simplificação que se considera 

reflexo do que há de real na realidade”.  

Petraglia (2003, p. 47) aponta a dificuldade de “[...] justamente ter de enfrentar a 

confusão, a incerteza e a contradição e, ao mesmo tempo, ter que conviver com a 

solidariedade dos fenômenos existentes em si mesmos”. Diz que, enquanto definição, o termo 

complexidade surgiu nas obras de Edgar Morin a partir do final da década de 1960 advinda da 

cibernética, da teoria dos sistemas e do conceito de auto-organização, em que estão implícitos 

os conceitos de uno e de diverso. A complexidade é  

 

[...] a um primeiro olhar, um tecido (complexus: o que é tecido junto) 

de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca 

o paradoxo uno e do múltiplo. Num segundo momento, a 

complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, 

interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso 

mundo fenomênico. (MORIN, 2015, p. 13) 

 

Três princípios ajudam a pensá-la: o dialógico, o recursivo e o hologramático, 

descritos por Morin (2003) como os operadores do pensamento complexo. 

 

4.1. Os princípios operadores 

 

O princípio dialógico ajuda a pensar a complexidade pelos aspectos antagônicos. A 

vida é uma constante relação de ordem e desordem, que são complementares entre si. Assim 

ocorre com todos os paradoxos humanos como sentimentos, sensações, movimentos da vida 

humana:  vida e morte, amor e ódio, ordem e desordem, organização e reorganização, 

dependência e independência, autonomia e heteronomia, bem como da relação indivíduo-

sociedade (egocentrismo e sociocentrismo).  

 

[...] O que digo a respeito da ordem e da desordem pode ser concebido 

em termos dialógicos. A ordem e a desordem são dois inimigos: um 

suprime o outro, mas ao mesmo tempo, em certos casos, eles 

colaboram e produzem organização e complexidade. O princípio 

dialógico nos permite manter a dualidade no seio da unidade. Ele 

associa dois termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos. 

(MORIN, 2015, p.73-74)  
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 Com o princípio dialógico pode-se admitir a inseparabilidade de noções contraditórias 

em um mesmo fenômeno complexo. Nesse sentido, o pensamento assume dois termos cuja 

tendência é a exclusão de um ao outro.  

O princípio recursivo auxilia no entendimento de que 

 

[...] A sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos, mas a 

sociedade, uma vez produzida, retroage sobre os indivíduos e os 

produz. Ou seja, os indivíduos produzem a sociedade que produz os 

indivíduos. Somos, ao mesmo tempo, produtos e produtores. A ideia 

recursiva é, pois, uma ideia de ruptura com a ideia linear de 

causa/efeito, de produto/produtor, de estrutura/superestrutura, já que 

tudo o que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo ele 

mesmo auto constitutivo, auto organizador e autoprodutor. (MORIN, 

2015, p. 74) 

 

 

O princípio hologramático está presente no mundo biológico e no mundo sociológico. 

Morin (2015) o exemplifica com o DNA, que está presente em cada célula do organismo e 

contém a informação do todo deste organismo.   

 

[...] o indivíduo encontra-se no nó das interferências da ordem 

biológica da pulsão e da ordem social da cultura; é o ponto do 

holograma que contém o todo (da espécie, da sociedade) conservando-

se irredutivelmente singular... vive o destino social... e enfrenta o 

destino histórico... há em todo comportamento humano, em toda 

atividade mental, em toda parcela de práxis, um componente genético, 

um componente cerebral, um componente mental, um componente 

subjetivo, um componente cultural, um componente social. (MORIN, 

2012, p. 53) 

 

São esses princípios que operam o pensar complexo no entendimento e na 

compreensão da complexidade humana.  

 

4.2. A complexidade e a compreensão humana 

 

Em O método 5: a humanidade da humanidade. A identidade humana, Morin (2012) 

salienta que a principal obsessão de sua vida é a questão da condição humana. Inicia sua obra 

pelo que chama de “A trindade humana”.  Nesta ele explica o processo de hominização do 

humano desde o enraizamento cósmico, partindo da premissa de que a grande questão “[...] 

Quem somos?” é inseparável de “[...] onde estamos, de onde viemos, para onde vamos?”  
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O ser humano e toda a sua complexidade é objeto de estudo, de pesquisa, do pensar 

em várias áreas do conhecimento, das ciências e da Filosofia, desde os mais remotos anos da 

antiguidade. Morin (2012) busca na Biologia, na Sociologia, na Antropologia e na Filosofia a 

definição de ser humano e suas diferenças para com outros seres da mesma espécie. 

Segundo Morin (2012, p. 28), a partir das descobertas da Física, o universo pode ser 

descrito como tumultuado. Furor, violência e guerra na constituição de astros, galáxias e 

estrelas, deu origem ao planeta Terra, provavelmente, a partir de detritos de uma explosão do 

sistema solar, que se auto-organiza através de desordens. Assim, “[...] A própria vida nasceu 

em convulsões telúricas e sua aventura correu, duas vezes, ao menos, o perigo de extinção 

(fim do primário e durante o secundário)”, no entanto, “[...] O desenvolvimento da 

hominização não constitui uma interrupção das desordens e dos acasos, mas uma aventura 

submetida a desafios ecológicos, acidentes, conflitos entre espécies primas que se terminam 

pala liquidação física dos vencidos”.   

Para Morin (2012), pensar a complexidade humana requer pensar a trindade: 

indivíduo, espécie e sociedade. O ser humano é uma espécie semelhante biologicamente a 

outras espécies, principalmente, aos animais. Como toda organização viva - seres vivos -, é 

instaurada em suas células uma comunicação interna (DNA
12

 – RNA
13

 – proteínas). A 

comunicação de indivíduo a indivíduo (a informação do DNA que se dá no interior das 

células) e a aptidão à convergência permite, assim como nos animais e nos vegetais, a 

associação em bandos, rebanhos e sociedades. Dessas interações dá-se a formação de 

ecossistemas e da união dos ecossistemas, tem-se a biosfera.  

Nesse conjunto (biosfera e ecossistema), o ser humano, enquanto espécie, de origem 

animal, desenvolve-se como hipervivo: com qualidades egocêntricas e altruístas; sendo 

hiperdinâmico, desenvolve-se ao ponto da criatividade viva deslocando a faculdade criadora 

para o espírito; um metavivo que, com aptidões organizadoras e cognitivas, torna-se capaz de 

criar novas formas de vida, psíquicas, espirituais e sociais (características de indivíduo); 

apesar de permanecer vertebrado, “[...] inferior em muitas performances aos vertebrados 

aquáticos e voadores, pode superá-los pela sua técnica em numerosos campos”. (MORIN, 

2012, p. 30). 

Como hipermamífero, aperfeiçoou as qualidades originais dos mamíferos: amor e 

ternura, cólera e ódio, afetividade, solidariedade, rivalidade; eclodiu as qualidades de 

memória e inteligência; elevou ao extremo a aptidão para amar, gozar e sofrer; o apego, a 

                                                           
12

 Dióxido Ribonucleico. 
13

 Ácido Ribonucleico. 
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juvenilidade do brincar e da aprendizagem, a experiência e sagacidade da velhice; a aptidão 

de permanecer jovem mesmo na velhice. Um ser hiperssexuado, cuja sexualidade espalha-se 

por todo o ser que, não limitada apenas aos órgãos genitais ou à reprodução, invade sonhos, 

condutas e ideias. E como super primata, tornou permanente vários traços esporádicos ou 

transitórios de primatas como os chimpanzés: com inteligência e curiosidade, a cabeça é 

pensante em tempo integral; contém 2% de genes originais que, segundo (MORIN, 2012, p. 

31), “[...] indicam uma reorganização, com certeza muito importante, do patrimônio 

hereditário. É a pequena diferença que faz a grande diferença”.  

Para Morin (2012), ainda, o desenvolvimento da inteligência individual e da 

organização social compensa todas as carências ou insuficiências dos órgãos - músculos, 

olhos, ouvidos, etc. - em relação a outros animais. Outras carências e insuficiências como as 

de sais minerais e vitaminas, foram estímulos a buscar, a achar, a inventar. 

A, aproximadamente, sete milhões de anos o ser humano se hominizou. Numa 

constante evolução, espécies vivas apareceram e desapareceram - a cada nova espécie 

aparecida, a anterior desapareceu. O domínio do fogo, a linguagem e a cultura surgem da 

emergência criada pelo estímulo da complementariedade da cerebralização, da juvenilização e 

da complexidade social, mesmo antes do aparecimento do homo sapiens.  

 

[...] A cerebralização e a juvenilização andam juntas ao longo da 

hominização. A cerebralização aumenta o tamanho do cérebro, o 

número de neurônios e de suas conexões, complexifica sua 

organização e desenvolve aptidão para aprender. Os avanços 

correlacionados da juvenilização traduzem-se na prolongação da 

infância, ou seja, do período de plasticidade cerebral que permite a 

aprendizagem da cultura (pois a integração da complexidade cultural 

necessita de uma longa infância) e pela conservação do adulto de suas 

características juvenis, tanto no seu organismo, que continua não 

especializado, poliadaptativo e onívoro, quanto na curiosidade e 

inventividade psíquicas. Cerebralização e juvenilização favorecem o 

desenvolvimento da complexidade social. (MORIN, 2012, p. 33)  

 

Uma das diferenciações entre seres humanos e outras espécies animais está no fato de 

que sem a existência da sociedade e sua cultura, de uma linguagem, de um saber adquirido, os 

seres humanos não seriam indivíduos humanos.  Em Morin (2012, p. 33), “[...] a grande 

decolagem da hominização rumo à humanidade” é investida pelo novo complexo:  

 

 

 

Cérebro  mão  linguagem  espírito  cultura  sociedade”  
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Para Morin (2012) esta seria a natureza e destino cosmofísico do humano. Outra 

natureza é representada por: 

 

 

 

  

Na perspectiva de Morin (2003, p. 35) a cultura comporta a linguagem de articulação 

dupla, “a presença do mito, o desenvolvimento das técnicas” que são, propriamente, humanas; 

“[...] o homo sapiens só se realiza plenamente na e pela cultura [...] Não há cultura sem 

aptidões do cérebro humano, mas não haveria palavra nem pensamento sem cultura”.  

Como primeiro capital humano cultura é  

 

[...] constituída pelo conjunto de hábitos e costumes, práticas, savoir 

faire, saberes, normas, interditos, estratégias, crenças, ideias, valores, 

mitos, que se perpetua de geração em geração, reproduz-se em cada 

indivíduo, gera e regenera a complexidade social. A cultura acumula o 

que é conservado, transmitido, aprendido e comporta vários princípios 

de aquisição e programas de ação. (MORIN, 2012, p. 35)  

 

Segundo Morin (2012, p. 38) a linguagem está no humano e o humano está na 

linguagem; o homem se faz na linguagem, que por ele é feita; o humano se abre e se fecha 

pela linguagem; se abre e se fecha ao outro pela linguagem; se abre e se fecha para as ideias 

pela linguagem; se abre ao mundo pela linguagem e por ela é expulso do mundo... “[...] A 

linguagem permite a emergência do espírito humano, necessário a todas as operações 

cognitivas e práticas, inerente a toda organização social”. Considera que são inseparáveis 

cérebro, espírito
14

 e cultura. O espirito é uma emergência do cérebro que suscita a cultura, 

sem a qual não existiria cérebro.  

Buscando traduzir/compreender a humanidade, Morin (2012) propõe uma relação 

Cérebro/Linguagem, Cérebro/Espírito, Espírito/Cultura, Cultura/Linguagem. Concluindo que 

 

[...] Enfim, sabemos que somos seres, indivíduos, sujeitos, e que essas 

realidades existenciais são centrais, não redutíveis. Enquanto na visão 

econocrática ou tecnocrática o fator humano é a pequena 

                                                           
14

 Na compreensão do que seja o espírito, Morin compacta duas entidades: mente e espiritual.  

Cérebro      Espírito 

                                  

Linguagem      Cultura 



49 
 

irracionalidade que tem de ser integrada para funcionalizar os 

rendimentos, é preciso integrar, pelo contrário, o fator econômico e 

técnico na realidade multi-dimensional, que é biossocioantropológica. 

(MORIN, 2014, p. 112)  
 

Compreender é muito mais que explicar. A compreensão que Morin (2003, p. 51) 

propõe, comporta também a explicação, mas apenas explicar não é suficiente para 

compreender. “[...] Explicar é utilizar todos os meios objetivos de conhecimento, que são, 

porém, insuficientes para compreender o ser subjetivo”. Neste sentido, diferencia explicar de 

compreender: 

 

[...] Explicar é considerar o objeto de conhecimento apenas como um 

objeto e aplicar-lhe todos os meios objetivos de elucidação. De modo 

que há um conhecimento explicativo que é objetivo, isto é, que 

considera os objetos dos quais é preciso determinar as formas, as 

qualidades, as quantidades, e cujo comportamento conhecemos pela 

causalidade mecânica e determinista. A explicação, claro, é necessária 

à compreensão intelectual ou objetiva. Mas é insuficiente para a 

compreensão humana. (MORIN, 2003, p. 93) 

 

Para Morin (2003), há um conhecimento que é compreensível, mas está fundado na 

comunicação, na empatia ou simpatia. É uma compreensão que necessita de abertura e 

generosidade e sempre se dá na intersubjetividade. Reitera que  

 

[...] De fato, nossa mente está dividida em dois, conforme olhemos o 

mundo de modo reflexivo ou compreensivo, ou de modo científico e 

determinista. O sujeito aparece na reflexão sobre si mesmo e 

conforme um modo de conhecimento intersubjetivo, de sujeito a 

sujeito, que podemos chamar de compreensão. (MORIN, 2003, p. 

118) 

 

Com seus antagonismos e contradições, a parte/indivíduo da trindade humana, que 

também comporta o seu todo, é a parte que tem a consciência e a plenitude de sua 

subjetividade, que tem a possibilidade da autonomia individual, mesmo que inseparável do 

destino social e histórico. Entretanto, “[...] a noção de indivíduo só ganha sentido ao 

comportar a noção de sujeito”. (MORIN, 2012, p. 74) 

4.3.  Sujeito e indivíduo  

Situar-se no centro do mundo para conhecer e agir é decorrente do ser sujeito. Morin 
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(2012, p.74-75) diz que “[...] a definição primeira do sujeito deve ser bio-lógica [...] uma 

lógica de auto-afirmação do indivíduo vivo, pela ocupação do seu mundo, o que corresponde 

literalmente à noção de egocentrismo”. Ocupar o lugar egocêntrico comporta um princípio de 

inclusão e outro de exclusão.  

Morin (2012, p. 75) cita os gêmeos univitelinos como exemplo: apesar de terem a 

mesma identidade genética, não partilham do mesmo ego. Portanto, a diferenciação está no 

Eu que ocupa o espaço egocêntrico que “[...] unifica, integra, absorve e centraliza cerebral, 

mental e afetivamente as experiências de uma vida [...] nenhum outro indivíduo pode dizer Eu 

em meu lugar, mas todos os outros podem dizer Eu, individualmente”. O princípio de 

exclusão é o que não permite nenhum outro ocupar o lugar do Eu.  

No princípio de inclusão, o sujeito inclui-se em uma comunidade, em um Nós – casal, 

família, partido – sendo possível dedicar o Eu a um Nós. Nessa relação, quando o Eu domina, 

o Nós é recessivo; quando o domínio é do Nós, o Eu é recessivo. Sendo assim, o sujeito 

carrega a possibilidade de, no egoísmo, sacrificar-se para si, e, no altruísmo, a possibilidade 

do sacrifício de si. Morin (2012) fala sobre a possibilidade que o sujeito tem de sofrer 

pressões dessas duas forças contraditórias – egoísmo e altruísmo – levando-o a uma decisão 

constrangedora ou dolorosa que o paralisa.  

Fazendo parte de uma sociedade, o sujeito relaciona-se com o outro, que comporta ao 

mesmo tempo semelhança - traços humanos e culturais comuns -, e dessemelhanças - a 

singularidade individual ou as diferenças étnicas, a estranheza e a similitude. Morin (2012, p. 

77-78) aborda que o sujeito é, por natureza, aberto e fechado: “[...] o fechamento egocêntrico 

torna o outro estranho para nós; a abertura altruísta o torna simpático”. O sujeito tem a 

possibilidade de, na relação com o outro, inscrever-se virtualmente na relação consigo 

mesmo. Carrega essa dualidade em que o “eu” é o “outro”. A compreensão dessa relação só é 

possível na intersubjetividade. Essa compreensão possibilita reconhecer o outro como sujeito 

também. 

Neste sentido, Morin (2012) explica que o princípio da inclusão é necessário ao da 

exclusão, visto que, ao colocar-se no centro do mundo permite que o sujeito situe o outro, 

reconheça-o. A necessidade de reconhecimento, não se separa da necessidade subjetiva de 

auto-afirmação. E completa que essa concepção de sujeito “[...] reconhece o aspecto fundador, 

quase simultâneo, da auto-afirmação do Eu e da sua relação com o outro”. (MORIN, 2012, p. 

79). 

Outro aspecto do sujeito que Morin (2012) aborda é a aptidão por ver-se como objeto 
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(Ego), pensar-se e reconhecer-se, assumindo, ao mesmo tempo, o Eu, sem deixar de ser 

sujeito. Dito de outra forma, consegue, por exemplo, tratar objetivamente um problema 

subjetivo como se fosse uma doença. Tem a capacidade de confrontar um princípio de 

realidade e um princípio de desejo em todas as circunstâncias. Porém, assim como é capaz de 

ver a subjetividade do outro, reconhecendo-o como sujeito, também, é capaz vê-lo apenas 

objetivamente e tratá-lo como um objeto. 

Quando se considera esta aptidão do sujeito na relação estabelecida entre o ambiente 

escolar e os professores, por exemplo, Dias (2008) salienta que a articulação entre a teoria e 

as práticas pedagógicas docentes, o desenvolvimento e o crescimento pessoal, a autonomia, a 

dependência e a auto-organização – existente no indivíduo/sujeito, o Eu e o eu que envolve a 

ação educativa, nem sempre está sob controle, pois inconsciente e consciente constituem uma 

tessitura psíquica capaz de revelar afetos e delírios de homo sapiens e demens por meio de 

discursos.   

4.3.1.    Sapiens e Demens 

O ser humano é homo sapiens e homo demens e, desde o século XVIII, lhe é atribuído 

também homo faber e homo economicus. No entanto, Morin (2011, p. 94) retoma que o 

homem primitivo já era também homo faber: “[...] desde a aurora da humanidade, existe um 

pensamento técnico que obedece a uma outra lógica, que já é experimental e já racional”.  

Morin (2012), amplia a especificação sapiens considerando-a insuficiente, pois ignora a 

loucura e o delírio do ser humano, priva-o de vida afetiva, de imaginário, do lúdico, do 

estético, do mitológico e do religioso. O homo sapiens é ligado ao homo demens por meio da 

afetividade, pois não há inteligência, mesmo a racional, sem afetividade, presente na 

subjetividade. Esta pode ser entendida como “um sistema que organiza e desorganiza o 

mundo interno e o mundo externo do sujeito, facilita e dificulta o desenvolvimento e o 

crescimento pessoal, resgata o passado que interfere no agora do presente, prospecta o futuro, 

desvela e distingui o singular e o especial” Dias (2008, p. 61). 

Segundo Morin (2012, p. 116), a racionalidade “[...] é uma disposição mental que 

suscita um conhecimento objetivo do mundo exterior, elabora estratégias eficazes, realiza 

análises críticas e opõe um princípio de realidade ao princípio do desejo”. A eficácia da 

racionalidade, humana, está expressa nas descobertas científicas, nos avanços das técnicas e 

da economia. Mas a existência de um psiquismo humano com conflitos entre o espírito 

racional, na pessoa do nós, a afetividade e a impulsividade já era admitida na Antiguidade por 
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pensadores como Platão. Mais adiante no tempo, Freud indica a inserção do sujeito racional 

na trilogia em que está, também, o Id pulsional e o Superego dominador autoritário. 

Posteriormente, Mclean mostra que o cérebro humano, além do neocórtex, parte cerebral 

própria da racionalidade, contém a herança da afetividade do cérebro mamífero e do cio, da 

agressão e fuga do cérebro dos répteis. Nos dias atuais, o mapeamento cerebral realizado pela 

neurociência confirma diferentes áreas cerebrais responsáveis pelas emoções e sentimentos.  

Em toda época e espaço, o sapiens pretendeu-se único e soberano no humano, 

ocorrendo grandes barbáries - devastações, assassinatos, conflitos entre religiões, nações e 

ideologias – que continuam sendo uma ameaça onde o homo continua a pretender-se sapiens, 

imperando com o faber e o economicus. Há uma loucura latente nos comportamentos ditos 

normais. Assim, “[...] a loucura humana aparece quando o imaginário é considerado como 

real, quando o subjetivo é considerado como objetivo, quando a racionalização é considerada 

como racionalidade e quando tudo isso está ligado”. (MORIN, 2012, p. 118)   

Morin (2012) pontua que na Grécia Antiga já se admitia a disposição humana para a 

hubris - desmedidamente - cujas pulsões destrutivas eram proibidas por meio de punições das 

leis, como, também, normas e interdições eram introduzidas no espírito dos indivíduos. E que, 

mesmo a agressividade sendo inibida por regras de cortesias, a atitude agressiva ou 

humilhação pode despertá-la no humano; uma frustração amorosa pode transformar o amor 

em ódio e uma avalanche de ódio ou de desejo pode romper controles e regulações; o 

desprezo e a rejeição podem legitimar-se empurrando o desprezado para uma condição 

subumana; a violência assassina desencadeia-se diferentemente do que ocorre com os demais 

animais que só se matam para comer ou defender-se.  

A ausência simultânea de três fatores de regulação, podem resultar no 

desencadeamento da hubris: “[...] o do mundo exterior, em que o princípio de realidade resiste 

ao princípio do desejo; o propriamente da racionalidade; o social e cultural, que institui 

barreiras e tabus contra a agressividade e a violência”. (MORIN, 2012, p. 118)  

Entretanto, Morin (2012) ressalta que esses fatores de regulação apresentam certas 

deficiências: a racionalidade pode tornar-se instrumento da pulsão destrutiva e a cultura pode 

colocar-se a serviço da guerra e das repressões de massa. A ruptura das regulações pode 

desencadear a hubris: multidões podem suscitar a demência coletiva como os linchamentos e 

pânico; turbulências de festas e orgias podem terminar em violências destrutivas. E quando a 

racionalidade se degenera em racionalização, o homo sapiens torna-se homo demens.  

Segundo Morin (2014), na racionalização a visão se dá de um único aspecto, a 
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explicação acontece em função de um único fator, há a crença de que os males da humanidade 

têm um única causa; é uma doença específica que pode atingir a racionalidade e que não se 

regenera por meio de autocrítica ou por autoexame, levando a uma ligação rígida entre lógica, 

coerência e racionalidade ou uma evasão da lógica, que conduz ao delírio racionalizador; 

encerra uma teoria em si e não considera refutações empíricas e argumentações contrárias.  

Tudo isso está presente em cada indivíduo e em cada sociedade, sob maior ou menor 

controle. A loucura e o delírio expressam-se na fúria, na perda de controle e na raiva, não 

existindo um dispositivo cerebral intrínseco “[...] que distinga a alucinação da percepção, o 

sonho da realidade, o imaginário do real, o subjetivo do objetivo. [...] a atividade racional do 

espírito é a única que permite a distinção recorrendo a controles do meio, da prática, da 

cultura, do outro”. (MORIN, 2012, p. 119).  

Os complexos imaginários auxiliam a compreensão desta dinâmica “[...] ao facilitarem 

a expressão da subjetividade por meio da projeção, da identificação e da transferência como 

elementos interdependentes e em associação do sistema psíquico” (DIAS, 2008, p. 42). 

 

4.3.2. Os complexos imaginários  

 

A tríade projeção-identificação-transferência possui inúmeras combinações e seus 

conceitos sobrepõem-se uns aos outros.  

 

[...] toda projeção é uma transferência de estados psíquicos para o 

exterior [...] pode desencadear ou determinar processos de 

identificação [...] A identificação, no entanto, não pode ser reduzida à 

projeção [...] Projeção e identificação são transferências de sentido 

inverso, ligadas ademais por transferências recíprocas... (MORIN, 

2011, p. 90, grifos do autor)  

 

Os complexos imaginários determinam a vida imaginária: 

 

[...] Ela é projeção de desejos, medos, aspirações, necessidades. Estes 

criam imagens, as alienam ou se agarram quer as imagens de antemão 

exteriores, quer a objetos, quer de modo mais amplo, ao mundo. Esse 

mundo colorido, transformado ou duplicado pelos poderes projetivos é 

também experimentado subjetivamente. Ele permite processos de 

identificação. Ao mesmo tempo, ocorre uma grande quantidade de 

transferências internas no centro do próprio imaginário, do real para o 

imaginário e vice-versa. (MORIN, 2011, pp. 90-91) 
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Irrigando a vida afetiva, as atividades imaginárias se infiltram em todos os sentidos da 

vida prática. Admitem inúmeros tipos, estruturas estados. Destes, há quatro estados que não 

excluem nenhuma tipologia: a magia, o afetivo, o racional-empírico e o estético-lúdico. Em 

cada um destes, a projeção-identificação-transferência realizam-se.  

O complexo mágico é práxis, visão de mundo, sistema imaginário, forma de 

pensamento, modo de relação com o mundo, uma estrutura mental fundamental. Na magia, a 

subjetividade extrema se realiza. Os estados subjetivos juntam-se ao mundo exterior ou a um 

de seus elementos e vice-versa. Apesar de estar presente desde o mundo arcaico, o complexo 

mágico é característico da mentalidade primitiva, que também já era homo faber, envolvendo 

de modo diverso a prática técnica sem, contudo, absorvê-la. Nesse universo, as transferências 

projetivas e introjetivas se traduzem por uma espécie de alienação mútua entre o sujeito e seu 

meio ambiente - cosmos (ou certos elementos desse meio); a identificação é rigorosa e 

substancializada; a projeção é alienada, fixa e, até mesmo, fetichizada. Segundo Morin (2003, 

p. 91), portanto, “[...] quando o homem se julga reciprocamente formado ou possuído por 

aquilo que não é ele – totem, espírito, deus, clã para os antigos, partido, nação, Estado para os 

modernos – penetramos no universo da magia”.  

Em seu estado mágico, segundo Morin (2011), o complexo imaginário caracteriza-se 

por tornar antropormórfico o que não é humano - fenômenos animistas como tempestade e 

cólera de um espírito ou um deus, ou animais que têm sentimentos, paixões e pensamentos 

humanos - e cosmológico o que é humano; pelo mito do “duplo” – espectro objetivo do 

homem (com presença do alter-ego – projeção e ego-alter – identificação, cada pessoa vive 

com seu “duplo” visível ou invisível, manifestado em sonhos, reflexos e na sombra); e por 

meio de fixações e fetichismo. 

O homem, ao mesmo tempo que projeta no outro – duplo -, sua aspiração de 

transgredir os limites do espaço e a cessação do tempo, sua fé e seus terrores, em certa 

medida, reconhece a si mesmo nesse outro quando tenta apoderar-se dele por meio de ritos 

mágicos, energia mística. 

Devido à possibilidade do sujeito ser capaz de discernir os sentimentos que circulam 

entre si e o meio, com a consciência realista de que sentimento e realismo determinam-se 

mutuamente, Morin (2011), aborda o que chama de estado realista-sentimental ou complexo 

afetivo. O impulso exacerbado da projeção é barrado e freado pelo sentimento realista – 

sentimento da realidade objetiva, não modificada, independente dos desejos e dos medos -; o 

homem sente-se sujeito querendo apropriar-se individualmente das virtudes de que dispõem 
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seus espectros, seus heróis, seus deuses, que se assemelham cada vez mais com o homem. 

Ocorre a projeção-identificação-transferência sentimentais, mistas, ambivalentes. Nesse 

estado a intensidade da vida afetiva forma uma espécie de plasma psíquico entre a magia e a 

consciência subjetiva, há sentimentos de comunhão, afinidades eletivas e estados de espírito. 

O “duplo” reintegra-se ao corpo, dilui-se e dissolve-se na alma.  

O “duplo” 

 

[...] é um modo cristalizado da experiência do “Eu sou eu”, em que o 

“eu” assume, a princípio, justamente a forma desse gêmeo real, mas 

imaterial. Esse duplo vai interiorizar-se; nas sociedades históricas, 

dará nascimento à alma, sendo a alma, aliás, muito freqentemente 

relacionada ao sopro, como entre os gregos e os hebreus. A “alma”, o 

“espírito” são maneiras de nomear, de representar a interioridade 

subjetiva em termos que designam uma realidade objetiva específica. 

(MORIN, 2003, p. 125) 

 

A mentalidade racional-empírica é um complexo que associa atitude submissa – 

experimental – com atitude arrogante – racional – no que concerne ao mundo como conjunto 

de fatos. Assim, na atitude empírica o homem se abre aos fenômenos externos e os deixa falar 

por si; na atitude racional, esforça-se por projetar no cosmos as estruturas lógicas do discurso 

racional. Morin (2011) salienta que, no entanto, essas duas atitudes sozinhas levariam o 

homem a mentalidades diferentes. A razão é projetiva, pois se esforça por aplicar um sistema 

engendrado pela coerência da atividade mental. Não impede o mecanicismo e o fetichismo e 

ainda, suscita atos de fé e adesões místicas. O empirismo é o que impede a atitude racional 

tornar-se mágica. Os processos de projeção-identificação-transferência obedecem de certa 

forma ao mesmo processo da explicação, ou seja, identificação de fenômenos aparentemente 

heterogêneos uns aos outros. Implica a adaptação e a transformação dos processos 

imaginários – os mesmos da magia -  e, no entanto, é constantemente puxado em direção a 

sistemas fechados, fixações, fetichismos, ilusões. Esses seriam motivos de desacordo entre 

racionalistas, empiristas e sábios. 

No estado estético-lúdico, a projeção-identificação-transferência acontecem, 

aparentemente, de forma mágica e a consciência é dupla ou tripla, pois ocorre a superposição 

dos outros três estados. É o estado das participações-jogos. Morin (2011) cita como exemplo, 

quando um espectador está à frente de uma tela de cinema, ocorrem os processos dos 

complexos mágico e realista-sentimental que dão corpo e existência aos personagens, as 

participações afetivas são liberadas e estimuladas, ao mesmo tempo que tem a consciência 
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empírico-racional de que se trata de uma participação imaginária. 

Na presente pesquisa, os operadores do pensamento complexo, a compreensão humana 

e os complexos imaginários serão analisados nas entrevistas das professoras participantes 

deste estudo. E para tanto, os procedimentos metodológicos foram cuidadosamente 

elaborados e executados de maneira a emergir elementos significativos das experiências de 

professores que adoeceram no exercício de sua função. 
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5. METODOLOGIA: OS CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

O sentido da palavra metodologia tem passado por variações no decorrer do tempo. 

Luna (2000) considera que a mais importante é o reconhecimento que a metodologia tem, um 

status próprio e que precisa ser definida dentro de um referencial teórico no contexto da 

pesquisa: este é um filtro pelo qual o pesquisador enxerga a realidade.   

Para Luna (2000), é uma importante discussão para a temática da pesquisa e aponta 

que ao se definir metodologia há requisitos que são fundamentais: a existência de uma 

pergunta a ser respondida, a elaboração e a descrição de um conjunto de passos que permitam 

obter a informação necessária para respondê-la e a indicação da confiabilidade da resposta 

conseguida:  

 

[...] Em outras palavras, é necessário haver um problema de pesquisa 

(o que não significa uma hipótese formal), um procedimento que gere 

informação relevante para a resposta e, finalmente, é preciso 

demonstrar que esta informação decorre do procedimento empregado 

e que a resposta produzida por ele não é apenas uma resposta possível, 

como também a melhor nas circunstâncias (o que inclui, certamente, o 

referencial teórico). (LUNA, 2000, p.27) 

 

Dada a complexidade do problema que deu origem a este estudo, a opção por uma 

pesquisa qualitativa fez-se necessária por entender que  

 

[...] nas abordagens qualitativas, o termo pesquisa  ganha novo 

significado, passando a ser concebido como uma trajetória circular em 

torno do que se deseja compreender, não se preocupando única e/ou 

aprioristicamente com princípios, leis e generalizações, mas voltando 

o olhar à qualidade, aos elementos que sejam significativos para o 

observador-investigador. (GARNICA, 1997, p. 111, grifos do autor) 

 

Para Garnica (1997, p. 111), ainda, compreender é capacidade própria do ser humano, 

“[...] imerso num contexto que constrói e do qual é parte ativa”, não ligada estritamente ao 

racional. É uma maneira de entender convergente com Morin (2003) quando diferencia 

explicar de compreender, conforme já explicitado no capítulo anterior. 

O sujeito percebe-se e está no mundo numa relação indissociável com o outro. Sendo 

desta maneira, não existe neutralidade do pesquisador em relação à pesquisa, pois este atribui 
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significados, seleciona o que quer ver do mundo, interage com o que conhece e tem 

disponibilidade em comunicar-se, segundo Garnica (1997). 

5.1. Instrumento de pesquisa: entrevistas 

Um dos principais instrumentos da pesquisa qualitativa são as entrevistas.  

 

[...] A entrevista é uma comunicação pessoal, realizada com um 

objetivo de informação. Esta definição é comum à entrevista 

científica, feita em psicologia social, e à entrevista de imprensa, rádio, 

cinema e televisão. A diferença só aparece quanto à natureza da 

informação. A informação em ciências sociais entra em um esquema 

metodológico, hipotético e verificador. (MORIN, 2007, p. 61) 

 

Morin (2007, p. 61) diz que existe algo mais do que informação na entrevista: “[...] 

Este algo mais é o fenômeno psicoafetivo constituído pela própria comunicação ... A 

entrevista é sempre uma intervenção orientada como comunicação de informação”. 

Segundo o autor, utilizada pela primeira vez como elemento de informação ligada a 

fins práticos nas ciências humanas nos Estados Unidos em psicoterapia – para curar o 

entrevistado – e em psicotécnica – sendo mais importante para o entrevistador -, desde 1940 o 

uso da entrevista estendeu-se e intensificou-se, desenvolvendo-se para responder a exigências 

cada vez mais precisas e aumento de trabalho metodológico. Cita dois principais ramos em 

que houve esse desenvolvimento: extensiva e intensiva. 

 

[...] A primeira é feita através de questionários, adaptada à exploração 

grafomecânica, baseando-se em amostragens representativas das 

populações, para chegar a uma formação estatística dos resultados. 

[...] A entrevista intensiva, ao contrário, pretende aprofundar o 

conteúdo da comunicação. (MORIN, 2007, p. 63) 

 

Em relação à intensiva Morin (2007, p. 63) diz: “[...] A nova psicologia social 

caminha neste sentido. É quando o tête-à-tête torna-se o elemento central da entrevista; 

quando ocorre o que se poderia chamar de revolução rogersiana - o desenvolvimento da 

entrevista não-dirigida, no campo da psicologia social”.  

Morin (2007) diferencia entrevista aberta de entrevista fechada e as coloca como 

antagônicas entre si: 
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[...] Estes dois tipos extremos podem competir: o pesquisador terá de 

escolher entre o risco da superficialidade (questionário) e o risco da 

"ininterpretabilidade" (entrevista aprofundada); entre dois tipos de 

erro, entre dois tipos de verdade... Cada um destes tipos de entrevista 

convém, de acordo com os objetivos da pesquisa. E podem ser 

combinados... (MORIN, 2007, p. 64)  

 

No entanto, entre estes dois tipos extremos de entrevista, Morin (2007) diz que há uma 

gama de outras entrevistas com problemáticas e eficácias próprias, distinguindo-as como 

entrevista clínica do tipo terapêutico, entrevista em profundidade, entrevista centrada, 

entrevista de respostas livres, entrevista de perguntas abertas, entrevista sobre respostas pré-

formadas, entrevistas de perguntas fechadas.  

A presente pesquisa buscou informações nos relatos das experiências de vida 

profissional de professores que envolve a comunicação da informação por parte de quem as 

vivenciou. Para tanto, adotou-se os procedimentos da entrevista reflexiva de Szymanski 

(2011).  

A entrevista reflexiva é um instrumento, segundo Szymanski (2011, p. 10), que tem 

sido empregado em pesquisas qualitativas como uma solução para o estudo de significados 

subjetivos e tópicos complexos para instrumentos fechados de investigação. Tendo como 

protagonistas o entrevistado e o entrevistador, estes mantêm uma relação, e podem ter 

diferentes expectativas. O processo de interação é organizado de maneira a emergir 

significados sobre o conteúdo da fala e da situação própria de entrevista, sobre a relação 

interpessoal instaurada, a história de vida do entrevistado e a seu ambiente sociocultural.  

Para melhor explicitar, Szymanski (2011) exemplifica citando quando numa entrevista 

a história de vida com a relação interpessoal é interpretada como apoio afetivo; ou, 

inversamente, numa situação de interação, ao combinar os conteúdos da fala do entrevistador, 

o entrevistado percebe uma invasão de privacidade e pode transformar o momento em uma 

ameaça.  

Outro aspecto importante é o da intervenção: 

 

[...] O que é considerado intervenção, além da influência 

mútua, é o resultado de um processo de tomada de consciência 

desencadeado pela atuação do entrevistador, no sentido de 

explicitar sua compreensão do discurso do entrevistado, de 

tomar presente e dar voz às ideias que foram expressas. 

(SZYMANSKI, 2011, p. 18) 
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As entrevistas desta pesquisa foram conduzidas de acordo com os procedimentos 

considerados fundamentais nos estudos Szymanski (2011): o contato inicial, a condução da 

entrevista e a devolução.   

 

5.1.1. Contato inicial 

 

De acordo com Szymanski (2001, p. 22), no contato inicial é importante “[...] 

assegurar-se da compreensão das pessoas acerca dos objetivos de um trabalho de pesquisa”. 

Nesta pesquisa, antes do contato inicial com as professoras, ocorrem duas ações distintas: a 

indicação e o contato telefônico. Assim, a pesquisadora realiza, primeiramente, um contato 

com profissionais em diferentes municípios - professores, coordenadores de escola, diretores, 

psicólogos e psiquiatras – e esclarece que realiza uma pesquisa para obtenção do título de 

mestrado. Obtém-se a informação acerca da existência de profissionais que se afastaram em 

algum momento da vida da sala de aula ou que estejam afastados devido ao diagnóstico de 

transtorno mental e comportamental. Em alguns contatos há, então, a necessidade de 

exemplificar que transtornos – depressão, síndrome do pânico e outros.  

Com cuidados éticos e metodológicos, baseados em Szymanski (2011, p. 25), 

considerando que “[...] é importante, nunca perder de vista que os entrevistados numa 

pesquisa estão sempre situados num ambiente social”, explicita-se, inicialmente, apenas o 

tema da pesquisa. Neste sentido, os professores indicados permitem e concedem o número de 

telefone para contato. Deste contato, onze professores de cinco municípios distintos dispõem-

se a ouvir sobre a pesquisa. 

Durante o contato telefônico, a pesquisadora apresenta-se, bem como a instituição de 

ensino superior da qual faz parte, e esclarece os objetivos e o instrumento de coleta de 

informações da pesquisa - entrevista presencial individual e gravada em áudio.  

Os onze contatos telefônicos são de professoras do sexo feminino. Todas aceitam 

prontamente, sendo que três delas optam por combinar horário e local, posteriormente. Destas 

três, uma das professoras diz ter a necessidade de consultar o marido e depois telefonar de 

volta, mas não retorna à ligação e não atende mais às tentativas de comunicação; outra 

professora diz sentir-se insegura e não preparada para falar do assunto; a terceira professora 

dispôs-se a retornar à ligação e marcar horário no mês seguinte, no entanto, não responde às 

tentativas de contatos posteriores. 
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Dentre as demais professoras – oito – duas professoras desmarcam por pelo menos 

duas vezes. Foi-lhes dito sobre a possibilidade de retornarem à ligação quando tivessem uma 

data, mas não retornam.   

O encontro presencial ocorreu com seis professoras
15

, que atendem aos seguintes 

critérios: 1) atuarem na educação básica - educação infantil e fundamental – anos iniciais e/ou 

finais -, de escolas públicas municipais quando foram afastadas da docência em sala de aula; 

2) que não se conhecessem ou mantivessem contatos; 3) foram afastadas por um período 

específico ou por tempo indeterminado; 4) afastadas por algum diagnóstico de transtorno 

mental e comportamental enquanto exerciam sua profissão em sala de aula; 5) readaptados ou 

não. 

No encontro presencial/individual, a pesquisadora se apresenta, novamente, e a 

entrevistada também. É importante salientar que nesta conversa, todas as professoras dizem 

que se sentem muito satisfeitas em contribuir, pois acham o tema da pesquisa muito 

importante e pouco explorado. Lê-se e assina-se o termo livre esclarecido em duas vias - 

conforme anexo 3 -, sendo que uma das vias fica de posse das professoras e outra da 

pesquisadora. Apesar de se esclarecer acerca do anonimato, todas disseram não fazer objeção 

em serem identificadas.  

 

5.1.2. Condução da entrevista 

 

O aquecimento 

Descrito por Szymanski (2011, p. 25) como “[...] um pequeno período de aquecimento 

para uma apresentação mais pessoal e o estabelecimento de um clima mais informal”, após a 

apresentação formal da pesquisa, no momento do aquecimento a pesquisadora colhe 

informações sobre o tempo de afastamento, o diagnóstico, a formação acadêmica e 

profissional, bem como a atual função. Antes de colocar a questão desencadeadora, a 

pesquisadora esclarece que se trata de apenas uma comanda ou questão e que fique à vontade 

para falar. Todas surpreendem-se com esta informação, pois têm a expectativa de uma 

entrevista com perguntas e respostas. Formalmente, com o consentimento, o áudio começa a 

ser gravado. 

                                                           
15

 No entanto, para pesquisa foram utilizadas cinco das seis entrevistas devido a uma ter sido uma “entrevista 

piloto”.  
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A questão desencadeadora 

Para Szymanski (2011, p. 29), “[...] os objetivos da pesquisa serão a base para a 

elaboração da questão desencadeadora... Ela deve ser o ponto de partida para o início da fala 

do participante, focalizando o ponto que se quer estudar e, ao mesmo tempo, ampliando o 

suficiente para que ele escolha de onde quer começar”. 

Ideia compatível com Morin (2007, p. 67) quando afirma que em uma questão aberta 

“[...] a experiência revelou que a formulação da pergunta tinha um papel decisivo na 

orientação da resposta”. Sobre isso, Szymanski (2011, p. 29) também aborda que “[...] a 

questão tem por objetivo trazer à tona a primeira elaboração, ou um primeiro arranjo 

narrativo, que o participante pode oferecer sobre o tema que é introduzido”. E pontua os 

cuidados necessários ao elaborar uma questão: 

 

    [...] 

a) a consideração dos objetivos da pesquisa; 

b) a amplitude da questão, de forma a permitir o 

desvelamento de informações pertinentes ao tema que se 

estuda; 

c) o cuidado de evitar indução de respostas; 

d) a escolha dos termos da pergunta, que deverão fazer parte 

do universo linguístico do participante; 

e) a escolha do termo interrogativo. Questões que indagam o 

“porquê” de alguma experiência do entrevistado receberão 

respostas indicadoras de causalidade, na maioria das vezes 

as elaborações conceptuais mais do que narrativas de 

experiências. Se o objetivo da pesquisa for a compreensão 

das relações de causalidade que os participantes atribuem 

às suas experiências, a escolha do “porquê” é justificada. 

Questões que indagam o “como” de alguma experiência 

induzem a uma narrativa, a uma descrição. A partícula 

“para que”, indaga pelo sentido que orientou uma escolha. 

(SZYMANSKI, 2011, pp. 31-32) 

 

Neste sentido, ao elaborar a questão “Fale de sua experiência como professora” – não 

exatamente em forma de pergunta, mas uma solicitação de relato, considera-se que o contexto 

está explícito na temática e nos critérios de participação da pesquisa, o que possibilita às 

professoras apresentarem elementos relacionados ao seu adoecimento. Assim, o “falar” 

permite que relatem, narrem; “sua experiência” é o que focaliza o ponto a ser estudado de 

acordo com os objetivos desta pesquisa: identificar e analisar elementos comuns nos relatos 

das experiências de professores; “como professora” delimita a área que se quer estudar: a 
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profissão, portanto, narrar sobre o exercício de sua função, contudo, permitindo que haja 

entrelaçamento com suas experiências de vida pessoal.  

No movimento metodológico das entrevistas, segundo Szymanski (2011), podem 

ocorrer expressão da compreensão, sínteses e questões em diferentes momentos.  Nas 

entrevistas da presente pesquisa, há, apenas, questões de esclarecimento.  

Expressão da compreensão 

Para Szymanski (2011, p. 37), nas entrevistas, o entrevistador expressa a compreensão 

do discurso do entrevistado gradativamente, tomando cuidados em não realizar interpretações, 

pois “[...] A compreensão tem um caráter descritivo e de síntese da informação recebida...” 

que ocorre por meio de feedback ao entrevistado. No entanto, alerta:  

 

[...] Se, na sua essência, a entrevista é uma situação de interação 

humana, estamos respondendo aos estados emocionais e índices não 

verbais, que nosso interlocutor está emitindo, o que não significa 

“adivinhar” o que o outro está sentindo – o que é impossível -, mas 

descrever a impressão que nos causou. A utilização de tal feedback 

tem, entretanto, uma limitação: só deve ser usado por pesquisadores 

com muita prática de pesquisa, e processos de conhecimento dos 

processos psicológicos envolvidos em situação de interação humana. 

(SZYMANSKI, 2011, p. 42. Grifos da autora.)  

 

Sínteses 

Segundo Szymanski (2011), nas sínteses o entrevistador apresenta os pontos principais 

do discurso usando as palavras do vocabulário do entrevistado exigindo menor elaboração, do 

que a expressão da compreensão, por parte do entrevistador. 

Questões 

Em Szymanski (2011, p. 45), as questões buscam “[...] esclarecimentos quando o 

discurso parece confuso ou quando a relação entre as ideias ou os fatos narrados não está 

muito clara para o/a entrevistador/a.” Estas podem ser de esclarecimentos, focalizadoras ou de 

aprofundamento. 

 

5.1.3. Devolução 

 

Na presente pesquisa, as entrevistas com as professoras, estão transcritas em duas 

versões: a primeira, contém expressões próprias da fala, como repetições e vícios da 
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linguagem; a segunda, a pesquisadora transcreve com adequações aos recursos da linguagem 

escrita sem, contudo, modificar os discursos das entrevistadas. Para o momento de análises, 

 

[...] Numa segunda versão, deve ser feita uma limpeza dos vícios de 

linguagem e do texto grafado, segundo as normas ortográficas e 

sintaxe (quando não se tratar de um estudo cujo foco principal seja a 

construção da linguagem), mas sem substituição de termos). Este texto 

passa a ser o principal referente para o pesquisador, daí por diante. 

(ALMEIDA, PRANDINI & SZYMANSKI, 2011, p. 77) 

 

Sobre a devolução,  

 

[...] Trata-se da exposição posterior da compreensão do entrevistador 

sobre a experiência relatada pelo entrevistado, e tal procedimento 

pode ser considerado como um cuidado em equilibrar as relações de 

poder na situação de pesquisa [...] O sentido de apresentar-se esse 

material decorre da consideração de que o entrevistado deve ter acesso 

à interpretação do entrevistador, já que ambos produziram um 

conhecimento naquela situação específica de interação. A autoria do 

conhecimento é dividida com o entrevistado, que deverá considerar a 

fidedignidade da produção do entrevistador. (SZYMANSKI, 2011, p. 

55) 

 

Apesar da devolução transcrita da entrevista não ser um procedimento combinado com 

as professoras, devido à possibilidade de não haver tempo hábil, visto que concordaram em 

participar da pesquisa autorizando a publicação, a segunda versão foi disponibilizada via 

correio eletrônico – e-mail – para as entrevistadas. Das cinco professoras participantes, três 

respondem que “confiavam na pesquisadora” e uma responde que está “exatamente como ela 

falou” e que chorara ao ler a própria história; comenta, também, que espera que seja útil a 

outros professores; uma não responde ao contato até o fechamento do trabalho, no entanto, a 

pesquisadora mantém a entrevista por não ser um procedimento condicional à autorização. 

Este procedimento é incluso por questões éticas de garantia de fidedignidade às falas das 

professoras, como salienta Szymanski (2011) quando diz que é um encaminhamento 

recomendado, porém, nem sempre é possível de ser realizado por questões de ordem prática. 

5.2. Caracterização das entrevistadas 

A seguir, uma breve descrição do perfil das cinco professoras entrevistadas. Todas 

foram diagnosticadas com algum transtorno mental e comportamental - classificados no 
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capítulo 5 da CID 10, foram afastadas das atividades docentes no exercício da profissão em 

sala de aula, momentaneamente ou por período indeterminado, retornaram ao trabalho 

exercendo a profissão ativas em sala de aula ou em situação de readaptação funcional, 

trabalham ou trabalharam na educação básica – educação infantil e anos iniciais e/ou finais do 

ensino fundamental, em redes municipais de diferentes municípios do estado de São Paulo. 

Estão identificadas com nomes fictícios e a transcrição das entrevistas áudio gravadas 

encontram-se na íntegra no anexo 4 desta pesquisa.  

 

5.2.1. Professora Melina 

 

Professora Melina é formada no Magistério - Habilitação Específica para o Magistério, 

formação exigida para lecionar nos primeiros anos do ensino fundamental (1º ao 5º ano) 

anterior à LDB/96, graduou-se em Engenharia pela USP e, posteriormente, em Pedagogia em 

uma faculdade privada. Exerce a profissão de professora desde 1994, sendo que desde 2013 

tem problemas com a saúde. Seu último afastamento das atividades de sala de aula foi em 

2014, com retorno em 2015. Segundo seu relato, retornou sem a autorização médica. Assim, 

até o dia da entrevista, lecionava para turmas de maternal e berçário (faixa etária de zero a 

dois anos) da educação infantil, em dois períodos – manhã e tarde –, com carga horária de 

trinta horas semanais em cada um, em duas escolas distintas na mesma rede municipal. 

 

5.2.2. Professora Amélia 

 

Professora Amélia atuou em sala de aula desde 1998, quando formou-se no magistério 

pelo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério - CEFAM 
16

-, 

graduada em Pedagogia e, posteriormente, em Psicopedagogia pelo Centro Universitário 

UNIFIEO de Osasco – único reconhecido pelo MEC a oferecer esta graduação por ocasião 

                                                           
16

 Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério – projeto criado em 1988 pela Secretaria 

de Educação Estado de São Paulo para formar professores, em nível médio, para atuarem na educação escolar de 

primeira à quarta série; funcionavam em tempo integral com bolsa de estudos, diferentemente do curso, também 

em nível médio, com Habilitação Específica para o Magistério, mas com carga curricular de cinco horas e sem 

bolsa, oferecido nas escolas públicas estaduais de São Paulo. Ambos foram extintos após a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1996 cujo artigo 62, modificado em 2013, determina que: “A formação de docentes para 

atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio na modalidade normal”. (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso 

em 02/01/2017) 
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dos estudos, lecionando para turmas dos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano. 

Seu primeiro afastamento da sala de aula foi em 2013. Entre retornos e afastamentos, sua 

readaptação funcional ocorreu em 2015. Está, provisoriamente, readaptada numa única escola, 

em dois períodos – manhã e tarde -, com carga horária de trinta horas semanais em cada 

período e exerce função de psicopedagoga no atendimento de crianças ditas com dificuldades 

de aprendizagem. Até o momento da entrevista, estava aguardando uma perícia médica, pois 

sua readaptação não é definitiva. Significa que, se considerada apta, voltará a exercer as 

atividades como professora em sala de aula. 

5.2.3. Professora Tita 

 

Professora formada em Geografia, atuou em salas de aula nos anos finais do ensino 

fundamental – 6º ao 9º ano – e ensino médio de escolas municipais e estaduais desde os anos 

de 1990. Afastada da docência, exerce sua função organizando as bibliotecas e sua utilização 

em duas escolas de dois municípios distintos - uma municipal e outra estadual -, em dois 

períodos – manhã e tarde. Está readaptada, definitivamente, ou seja, sem a opção de lecionar, 

por orientação médica, desde 2010. 

5.2.4. Professora Ênia 

 

Professora Ênia iniciou em sala de aula em 2003, após graduar-se em Pedagogia. 

Posteriormente, fez especialização em Psicopedagogia, Ensino Superior e Educação Inclusiva. 

Trabalhou em escolas municipais de dois municípios distintos, exercendo suas funções em 

dois períodos: manhã e tarde, com carga horária de trinta horas semanais em cada período. 

Desde 2014, temporariamente, está em função readaptada nos dois municípios. Dentre as 

várias funções que já exerceu em sua readaptação, segundo a professora, a última é em 

bibliotecas das escolas. 

5.2.5. Professora Hilana 

 

Professora Hilana é graduada em Biologia e lecionou nesta área, em Ciências e em 

Matemática – quando nas escolas estaduais eram consideradas “áreas afins” - devido à grade 

curricular de sua formação, bem como a carga horária de seu curso. Está readaptada, 

provisoriamente, desde 2014 sendo que, periodicamente, é reavaliada por perícia médica do 

município onde atua. Desde que foi readaptada pediu remoção de duas escolas, exerce função 
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de organização de arquivo na secretaria e lê o diário oficial de uma escola. Trabalha em dois 

períodos – manhã e tarde -, com carga horária de quarenta horas semanais. Quando em sala de 

aula, lecionou para turmas de anos finais do ensino fundamental – 6º ao 9º ano -, ensino 

médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

As entrevistas de professoras de diferentes municípios, com organização, estrutura e 

políticas educacionais diversas, serão analisadas no próximo capítulo. 
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6. ANÁLISES 

 

Os relatos das professoras correspondem a apenas um recorte de um determinado 

período localizado no espaço/tempo de suas vidas, no entanto, trazem uma riqueza de 

elementos explícitos e/ou implícitos em suas experiências. Morin (2012) enfatiza que a 

compreensão da complexidade humana perpassa pelo reconhecimento das condições em que 

as mentalidades são criadas e as ações praticadas. Assim, para compreensão do fenômeno 

aqui estudado, faz-se necessário e fundamental identificar nos relatos qual o contexto 

vivenciado por estas professoras e sua relação com o estabelecimento de um diagnóstico de 

doença. Contexto, este, que é descrito a partir das suas percepções e interpretações num outro 

espaço/tempo/histórico: o vivenciado durante a entrevista. 

Nos trechos agrupados por tema podem ser observados elementos de experiências 

vividas relacionados, predominantemente, a um marco em suas histórias de vida profissional: 

o diagnóstico de transtorno mental e comportamental. Ao analisar os relatos, foi possível 

identificar dois momentos distintos e dividi-los em: antes e depois do diagnóstico. Neste 

sentido, identifica-se: 

A. Antes do diagnóstico: a escolha da profissão; as vivências de situações de violência com 

alunos e/ou pais de alunos e a relação conflituosa com a gestão no ambiente escolar; a 

jornada de trabalho; sintomas físicos/emocionais no processo de adoecimento. 

B. Depois do diagnóstico: o sentimento de fracasso por não ter conseguido dar conta do 

trabalho; a busca por ressignificação da profissão; a percepção sobre o olhar dos colegas 

de trabalho. 

Espera-se que dos relatos das experiências destas professoras surjam conteúdos de 

vivências significativos para analisar se, na dialética do Eu com o eu, há contribuições sobre o 

seu adoecimento e sua relação com o estado de ser e consciência. Para tanto, os temas 

identificados serão analisados na perspectiva objetiva - situações vividas trazidas para a 

consciência das professoras -, e a expressão das subjetividades por meio dos complexos 

imaginários percebidos, com o olhar de uma compreensão complexa. 

No intento de realizar uma análise que considere a complexidade envolvida na 

experiência docente os princípios operadores do pensamento complexo, a compreensão 

humana e os complexos imaginários – projeção-identificação-transferência serão o “pano de 

fundo”, os aportes teóricos que dão sustentação às interpretações. Desta maneira, para melhor 

entendimento do leitor, os trechos dos relatos das professoras citados no decorrer da análise 
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serão destacados em negrito, no corpo do texto e sem recuos, diferenciando-se das citações 

teórico-conceituais, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Por 

ser um capítulo que trata das análises, destoa dos demais em quantidade de páginas. 

 

6. 1. A escolha da profissão: uma compreensão objetiva  

 

A questão que norteou os relatos das professoras foi delimitada pelo contexto do tema 

– seu adoecimento -, no entanto, permitiu que escolhessem por onde começar. Todas as 

professoras iniciaram sobre como se deu a escolha da profissão. Assim, emerge como 

elemento comum que “ser professora” não era sua primeira opção. Advindas de diferentes 

realidades, apresentam clareza e discernimento a respeito da escolha profissional. Hilana 

expressa que não era seu desejo de infância: “Eu achei que dar aula ia ser o caminho 

dentro da ideia de criança, dentro da ideia de pediatria, dentro da ideia de cuidado”. 

Amélia tinha certeza de que seria a única profissão que jamais exerceria: “Eu nunca vou ser 

professora na vida! A última coisa que vou querer ser na vida, é ser professora”. No caso 

de Melina, seguiu a escolha feita e conduzida pela mãe: “porque eu não queria ser 

professora, eu queria ser engenheira, eu queria ser administradora. Ela entrou na escola 

comigo, foi fazer o magistério junto comigo”. Enquanto professora Tita diz: “Sou 

professora de Geografia. Não que Geografia fosse a matéria ou a disciplina que eu 

amasse, não foi. Não tive muita escolha...” 

Na continuidade da análise das entrevistas, todas relatam que 

começaram/descobriram/aprenderam a gostar. E o gostar da profissão perpassou pela relação 

estabelecida com “o outro” – alunos, família, colegas de trabalho -, com o objeto de 

conhecimento – a própria atividade laboral -, com as necessidades econômicas ou com sua 

formação profissional. Enquanto indivíduo, cada professora tem suas particularidades, suas 

singularidades, mas a escolha e o “gostar” da profissão é parte de um processo de sujeição: 

 

[...] A qualidade de sujeito garante a autonomia do indivíduo. 

Contudo, este pode ser submetido. Ser submetido não significa ser 

dominado de fora, como um prisioneiro ou escravo; significa que uma 

potência subjetiva mais forte impõe-se no centro do programa 

egocêntrico e, literalmente, subjuga o indivíduo, que acaba por ser 

possuído dentro de si mesmo. Assim, o sujeito (no sentido autônomo 

do termo) pode tornar-se sujeito (no sentido dependente do termo) [...] 

Podemos ser possuídos subjetivamente por um Deus, um Mito, uma 

Ideia, e é essa ideia, esse mito, que instalados como vírus no programa 
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egocêntrico, nos comandará, imperativamente, enquanto cremos servir 

voluntariamente. (MORIN, 2012, p. 79) 

 

Pode-se observar no relato da professora Melina a influência da mãe: “Só que minha 

mãe queria, porque queria, que a gente fosse professora e eu acabei gostando”. A 

professora Amélia fala sobre o papel da professora e do estágio durante sua formação para o 

magistério: “Fui descobrindo estudando mesmo que eu gostava de ser professora [...] 

Então, fui fazendo e fui gostando. Não no estudo [...] foi na hora do estágio mesmo [...] E 

não no primeiro momento... foi na segunda etapa, porque no primeiro momento, minha 

professora me falou que eu não servia para aquilo. E na segunda (etapa do curso com 

estágios) ela falou: ‘Nossa! Como você tem uma boa didática!’ [...] E eu comecei a 

gostar”. No relato da professora Tita, percebe-se a influência da prática na sala de aula: “mas 

aprendi a gostar muito, muito, muito, muito. Tive o maior medo de ir para a sala de aula 

no primeiro momento, mas depois já comecei a tirar de letra e foi tudo muito bem”. Na 

comparação entre duas profissões distintas, professora Ênia baseia-se em sensações: “E vi 

que era minha praia, que era o que eu gostava, que era aquilo que realmente eu me 

identificava, muito mais até do que o banco, embora eu trabalhei no banco gostei, mas 

não era como ser professor”. E professora Hilana relata emocionada que viu no “olhar” de 

uma criança, a proximidade com seu desejo de infância que era ser pediatra: “Fui dar aula 

numa escola, peguei uma quinta série e tinha uma menininha linda, que eu não lembro o 

nome. Não sei se eu posso usar esse termo “cobaia”, mas eu via que eu brilhava nos 

olhos dela e era isso, eu brilhava (voz embargada e pausa por alguns segundos). Com o 

tempo, eu fui amadurecendo, fui melhorando”. 

Aparentemente, a escolha pela profissão docente foi secundária, sobrepondo a 

necessidade de sobrevivência, tanto emocional quanto de concretude de vida, e neste sentido, 

racional, identificado pelo estado empírico-racional na tomada de decisão e na consciência de 

que estavam atuando em uma profissão que inicialmente, não queriam. Pode-se dizer que o 

movimento realizado por estas professoras é dialógico, pois parte do que é sua vida e toda a 

sua forma de agir, que sofrem a influência do meio externo impulsionando-as a ultrapassarem 

as contradições entre o desejo e o agir, entre o gostar e o não gostar, entre assumir uma 

profissão que não queriam e, ao mesmo tempo, ainda gostar. A tensão entre o mundo interno e 

externo, expressa a dinâmica subjetiva que exige esforço intenso e pode, por vezes, levar ao 

adoecimento. 
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Sob a influência do complexo imaginário - cuja projeção-identificação-transferência 

envolve o querer da mãe, o reconhecimento da professora de estágios, a superação do medo 

da primeira vez em sala de aula, o sentir-se melhor atuando na docência do que em outra 

profissão, o olhar daquela criança -, as professoras transferem a estes seres, ambientes e 

situações o “poder” sob suas escolhas/decisões, numa relação de autoridade. 

 

6.2. As relações profissionais estabelecidas no ambiente escolar 

 

Após a escolha da profissão, as professoras abordam vivências do cotidiano escolar e 

estabelecem uma relação destas com o seu adoecimento, explícita e/ou implicitamente. Dos 

relatos destas vivências, emerge como elemento comum, a interação com os alunos, com as 

famílias destes e com os gestores – diretores e coordenadores escolares – das instituições 

escolares em que exerciam a função docente quando diagnosticadas com transtornos mentais 

e comportamentais. 

Na interação com os alunos, a recorrência em lecionar para turmas “difíceis”. As falas 

relacionam este termo com o comportamento. Professora Melina relata sobre problemas de 

várias ordens em diferentes momentos: “comecei a substituir professores que estavam 

doentes, em salas com alunos que davam problemas para estes professores, e eu comecei 

a trabalhar com 5º ano; 3º, 4º e 5º ano, com salas difíceis! [...] E depois eu pegava sempre 

as salas com os alunos que tinham mais problemas mesmo. E eram “Ns” problemas: era 

problema de aprendizagem, era problema com a família, era é... problema com drogas, 

problema de tudo o que era tipo [...] quando foi 2015, eu peguei uma outra sala muito, 

muito, muito difícil! A sala foi difícil, muito difícil”.  

É possível inferir do trecho do relato da professora Amélia a associação do 

comportamento ao termo “difícil” quando diz: “E foi neste ano de 2010 que eu tive um que 

aluno aqui que era super difícil [...] Por conta de tirar sangue dos outros, de jogar 

ferramenta... Porque aqui ao lado tem uma empresa e fazer um funcionário levar onze 

pontos na cabeça! [...] Mas no ano seguinte eu peguei de novo uma turma difícil. Eu 

sempre pegava quinto ano. Fui em outra escola...” 

Professora Tita nomeia o comportamento como indisciplina: “Não sei se foi isso 

juntando com outras coisas como indisciplina [...] Acho que a indisciplina é o que 

impera, mas eu conseguia manter a sala, eu dava conta disso. Tanto, que tinha professor 

que me chamava para dar um jeito [...] Eu sempre segurava até onde dava e eu sempre 
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dei conta de resolver o problema na sala, mas eu tive um desgaste muito grande. Eu 

acho que com o tempo eu fui desgostando disso”.  

Professora Ênia não relata situações com turmas “difíceis”, no entanto, relata situação 

de indisciplina de aluno como impactante na sua experiência: “aqui eu comecei a trabalhar 

com adolescentes... Mas aqui, com os adolescentes, a gente vê que há uma falta de 

respeito tão grande! Eles são uma geração do oba-oba, então, você não vale nada”.  

Na fala da professora Hilana é possível inferir esta relação em turmas de EJA de 6º ao 

9º ano: “E na EJA, como em qualquer lugar, é muito assim, eles não se movimentam. É 

você que tem que pôr respeito na sala. Eles olham para você, tipo: ‘Professora, você vai 

deixar isso acontecer? Professora, você não vai fazer nada?’ Eu não era de não fazer 

nada. Meu discurso já foi: ‘Gente, estou na escola, vocês estão trabalhando, eu também 

estou, então, eu respeito vocês, mas também quero respeito pelo meu trabalho. É uma 

relação de trabalho: eu dou o meu melhor de trabalho e vocês deem o melhor de vocês 

também... já ficaram o dia inteiro fora e agora vocês estão aqui, estudando...”. 

 A percepção que as professoras apresentam acerca do comportamento dos alunos 

considerando-o “difícil” é semelhante e pode advir da imagem projetada sobre o que seja 

educar em sua concepção de educação: o professor é o profissional que ensina e o aluno o ser 

que aprende. Nesta relação de ensino e aprendizagem, a indisciplina representa a “falha” do 

professor, pois uma sala de aula quieta, com os alunos atentos, sentados, escutando, fazendo 

suas tarefas é símbolo de “bom comportamento” e de “bom professor”. Numa tentativa de 

garantir esta imagem conceitual de “ser professor”, inclusive, aparentemente, exigida pelos 

colegas de trabalho, pelos gestores e por próprias, demonstram uma estreita relação do Eu 

interno com o ambiente externo. Elas parecem criar/afirmar para si o ideal de professor - que 

dá conta do “mal” comportamento dos alunos -, imagem construída nesta interação. Neste 

sentido, pode-se compreender o que Morin (2012, p.78) diz: “A relação com outro inscreve-se 

virtualmente na relação consigo mesmo”.  

Nos trechos dos relatos a seguir, as professoras trazem novamente no imaginário o 

ideal de professor expresso, de certa forma, também, na visão dos pais. Seja em relação ao 

comportamento dos filhos, atribuindo às professoras a responsabilidade de não estarem 

agindo adequadamente com seus eles, ou questionando a didática de trabalho da professora. 

As professoras estão constantemente envolvidas emocional e psicologicamente com as 

situações cotidianas do ser professora.  
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Sobre as famílias, três das professoras fazem relatos de situações semelhantes. No 

relato de Melina: “Não é raro você enfrentar problema com pai; pai vim te xingar, são 

coisas que você vai relevando...”; Amélia diz: “Até eu começar a ter problema com pai de 

aluno [...] Eu sempre dei aula para muitos filhos de policiais e aqui tinha muitos [...] O 

pai não chegou a me ameaçar diretamente [...] E ele (o pai) falou que se eu não parasse, 

se eu não resolvesse aqui na escola, ele ia resolver pelos próprios meios”, Semelhança 

presente em diferentes trechos no relato de Ênia: “Alguns problemas com diretor, com 

professor, com pai de aluno... os pais de alunos indo se queixar de coisas, como foi o meu 

caso [...] Eu tive muito problema com pai de aluno, mãe de aluno [...] O pai vai lá e fala 

mal daquele professor...”.  

No entanto, o que aparece comum com as outras duas professoras está relacionado à 

vivência de situações de violência e um sentimento de que não foram apoiadas por seus 

gestores na interação com a família e alunos. Neste sentido, Melina complementa sua fala 

com: “Quando os gestores de uma escola não sabem o que estão fazendo ali é a gota 

d’água. E a gente tem um monte...”; inferindo da fala de Amélia, depois de relatar a 

recorrência de chamar o pai do aluno várias vezes no ano e ser ameaçada por este, não 

aparece em seu relato intervenções da gestão escolar. Ela sempre se coloca resolvendo o 

“problema”, sozinha. Inclusive quando reproduz a fala do pai: “...falou que se eu não 

parasse, se eu não resolvesse aqui na escola, ele ia resolver pelos próprios meios”, e 

encerra o relato depois de descrever todos os “incômodos” vividos com este aluno e seu pai 

no decorrer do ano: “Passou o ano, encerrou e foi tudo bem...”; há semelhanças com a fala 

de Ênia: “...me ofendeu de várias coisas, vários palavrões, e ninguém fez nada. A direção, 

na época, ficou simplesmente vendo aquela cena”.  

A sensação que as professoras Melina, Amélia e Ênia expressam, de não serem 

apoiadas por seus gestores escolares, aparece nos relatos de Tita e Hilana em relação aos 

alunos. Tita diz: “nunca fui de mandar aluno para fora, só em último caso, até as 

diretoras da época diziam: ‘Se a Tita mandar é que o negócio está feio’. Eu realmente, 

achava assim, eu não gostava de mandar problema, porque, às vezes, a gente escutava 

eles (gestão) falando que não tinha jeito deles trabalharem também, porque tinha 

professor que mandava aluno para fora demais. Então, as outras coisas burocráticas que 

tinham para fazer, não dava... porque tinham que dar bronca em aluno o tempo todo! E 

via, já vi, também, professor sendo chamado a atenção porque não controlava a sala”. E 

Hilana relata: “Só quem tem proporção do medo, que eu percebo zelo, segurança é o meu 
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marido, mas na escola não teve um registro, não teve um livro de ocorrência, nem para 

evitar que os outros colegas passassem pela mesma situação [...] Eu não vou trabalhar 

para ser ameaçada. Para ser ameaçada e não ter um registro na escola [...] É um descaso 

com o ser humano, porque é assim, comigo, o mal já estava feito, mas você precisa 

minimamente de registro para impedir, para não acontecer a mesma coisa com os 

outros...”  

Por ocasião de sentir-se mal no trabalho, Melina faz uma referência sobre esta falta de 

apoio: “Vim embora para casa passando mal e quando cheguei na minha casa é que fui 

acudida...”. Além disso, diz claramente o que pensa: “[...] Problemas com algumas 

direções, também, que é importante que você esteja na escola, não importa que jeito 

você esteja, você estando lá, está ótimo! Sua sala não tendo que ficar com outra pessoa, 

está ótimo [...] Diretor de escola dizer que eu não tenho perfil para trabalhar com os 

pequenos. “Você tem que trabalhar com os alunos maiores” [...] Eu já tinha avisado que 

um aluno estava sofrendo bullying dentro da escola pelo colega e ninguém fez nada [...] 

O problema não era só com os alunos dentro da sala de aula [...] Então, é assim! É o que 

a gente enfrenta hoje dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, não... dentro das 

escolas. Porque, a escola quando ela tem é ... maus alunos... a gente consegue contornar. 

Quando ela tem maus gestores, não. Quando os gestores de uma escola não sabem o que 

estão fazendo ali é a gota d’água. E a gente tem um monte...”. 

Ainda nas relações profissionais entre as professoras e seus gestores, estão presentes, 

também, contrariedades entre o que estes estabelecem e o que as professoras acreditam, como 

por exemplo, Melina ao relatar a visão que os gestores tinham de sua turma de alunos: “fazer 

coisas com os meus alunos, que eu não gostei de ver. Isso acho que foi uma das coisas 

que mais me adoeceu, que mais me deixou triste. Porque, eu não podia fazer nada. Eu 

cheguei numa escola naquele ano, eu não conhecia ninguém, as pessoas falavam 

daquelas crianças como se elas fossem monstros! [...] Então, já taxa a criança. É uma 

criança que vem de família desestruturada, drogada, com todos os problemas possíveis e 

inimagináveis! E ele chega na escola e as pessoas falam isso para ele: ‘Olha, você é um 

ninguém! O seu fim vai ser na cadeia!’ Eu escutei isso dentro da escola! Esse menino, o 

fim dele vai ser cadeia! Ou vai morrer numa boca de fumo. Você fica, você começa a 

ouvir esse monte de coisa e a sua estrutura vai para o ralo! E você tenta defender a 

criança e você não consegue, e você não conhece o histórico dela lá atrás, ninguém te 

passa documentação nenhuma, não existe o histórico dessa criança [...] É uma coisa que 
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vai contra tudo o que você aprendeu na vida! Tudo o que você aprendeu, você joga na 

lata do lixo, e fala: ‘Olha! Agora eu tenho que ser carcereiro da FEBEM!’ Era o que 

estava parecendo! E isso vai acabando com você! Vai acabando com você, com o 

estímulo, com a autoestima”.   

Em outro trecho, ainda sobre esta mesma turma, Melina relata: “Você queria fazer 

uma atividade com os alunos: ‘Não!  Nem se preocupa, porque eles não vão fazer! Está 

perdendo seu tempo! Ih! Essa prova aí? (Bate as mãos demonstrando indignação) Seus 

alunos não podem fazer essa prova! Eles têm de fazer prova de primeiro ano!’ ‘Mas eles 

estão no quinto!’, eu dizia. ‘Mas eles têm de fazer prova de primeiro! Se não eles não vão 

ter nota e como você vai passar eles no final do ano? No primeiro bimestre eles não 

podem ter nota vermelha! Senão, eles não vão passar. Eles não podem mais ficar aqui.’ 

E realmente, a sala passou!” 

Contrariedades aparecem no relato de Hilana: “E assim, estava na escola há três 

anos com EJA. Tenho um coordenador ‘burro’, pois ele teve uma fala que para mim foi 

muito marcante porque eu não tinha esse olhar: ‘Vocês têm que pensar que o EJA é 

muito diferente do que vocês tinham antes. Vocês não estão mais trabalhando com o 

pessoal que veio do interior que estão sem escolaridade e precisa do mercado de 

trabalho; vocês estão trabalhando com alunos fracassados; o aluno que fracassou no 

ensino regular dele e agora ele está à noite para tentar recuperar o tempo perdido. Você 

tem que ter isto muito claro!’ Essa coisa de trabalhar com aluno fracassado é uma fala 

muito forte para mim ainda hoje...” 

É perceptível um tom de indignação nos relatos das professoras quando contrariadas 

em suas visões acerca dos motivos para a aprovação ou reprovação dos alunos para 

continuidade dos estudos do ano seguinte. Estão envolvidas, também, as relações com seus 

colegas professores. 

Na experiência de Melina, ela relata: “E aquela sala foi feita para ser tirada dali. 

Tinha aquela pilha de: ‘Olha! No final do ano, eu não quero nenhum aluno reprovado, 

saiba ler ou não! Vai sair tudo daqui!’ É umas coisas que, primeiro, vai contra seus 

princípios: desde que me entendo por gente, que eu sou professora, você não pode passar 

aluno que não sabe. Eu tenho que dar subsídios para ele superar as dificuldades dele e 

ele pelo menos, conseguir [...] agora, você tem aluno no 5º ano que não sabe ler! Eu tinha 

alunos que não sabiam ler.  ‘Esse não fica! Esse não tem conversa! Esse vai de qualquer 

jeito! Esse daí, olha, não tem mais jeito! Não vai ser ninguém!’” 
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Sobre a aprovação do aluno para seguir os estudos no ano seguinte, Tita relata: “Eu 

lembro que em Conselho, os alunos que eu reprovava, a direção dizia: ‘Tita, não tem 

jeito de você aumentar meio ponto?’ Eu dizia: ‘Não! Não, gente! Não, porque se está este 

quatro, eu fiz isso aqui (faz um gesto de tirar suor da testa), para ficar com esse quatro! 

Não dá! E o garoto tem que saber, tem que ter responsabilidade! Eu não faço nada! O 

que eu tinha que fazer eu já fiz.’ Os outros professores, às vezes, tinham que abrir mão 

daquela disciplina deles para que o aluno passasse. Tudo isto vai acumulando”. 

Hilana fala sobre algo semelhante: “O menino foi promovido com louvor. Ele não 

foi mais para a escola, foi uma ou duas vezes só. E foi promovido com louvor. Todo 

mundo ficou aterrorizado, mesmo medo. Se ele fez comigo?”. 

Ênia não relata explicitamente, no entanto, é possível inferir de sua fala um elemento 

de contrariedade acerca do que acredita para a atividade escolar, para a educação escolar: 

“Realmente, tem algumas coisas que eu tenho muita dificuldade de enfrentar, e hoje, na 

escola para mim, tem algumas coisas que eu não consigo entender, eu não consigo aceitar 

como aquilo é correto. Para mim não é correto! Todo mundo vê o professor ser 

maltratado daquele jeito e ninguém fazer nada! E ainda por cima tem uns que falam 

para o professor, brigam com o professor. O pai vai lá e fala mal daquele professor, 

entendeu? Ninguém nunca vai na defesa do professor, sempre contra...”  

Na continuidade do relato de Melina encontram-se outras semelhanças com os demais: 

“Uma coisa que queria deixar bem clara, é que a educação infantil é minha paixão. 

Alfabetizar é o que eu mais gosto, mas as pessoas têm mania de falar que você não tem 

perfil para fazer aquilo que você gosta [...] Então, eu fiquei de 98 até 2005, trabalhando 

com alfabetização, pré-escola, alfabetizando mesmo! Só alfabetizando os pequenininhos. 

Então, foi uma realização! Acho que foi a melhor época da minha vida enquanto 

profissional, enquanto professora. Começou aquela coisa do perfil, de novo. Diretor de 

escola dizer que eu não tenho perfil para trabalhar com os pequenos. ‘Você tem que 

trabalhar com os alunos maiores’”.  

É notório o envolvimento emocional que estas professoras têm com suas funções 

educativas e com os alunos com os quais atuam. Num movimento dialógico, onde os 

contraditórios de achar o comportamento dos alunos difícil e a real preocupação com a 

condução pedagógica e a maneira como o ambiente escolar os educa, estas professoras 

aparentemente não se dão conta de que recursivamente suas ações também refletem o 

cotidiano escolar e sua própria condição psicológica e emocional, retratam relações 
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intersubjetivas estabelecidas nas interações do ambiente escolar. Para Morin (2012, p. 77), 

“[...] A subjetividade comporta, assim, afetividade. O sujeito humano está também 

potencialmente destinado ao amor, à entrega, à amizade, à inveja, ao ciúme, à ambição, ao 

ódio”.   

Dialogicamente, uma relação intersubjetiva pressupõe a relação com outro. Este outro 

significa, segundo Morin (2012, p. 77) ao mesmo tempo semelhante e o dessemelhante: “[...] 

semelhantes pelos traços humanos ou culturais comuns; dessemelhante pela singularidade 

individual ou pelas diferenças étnicas. O outro comporta, efetivamente, a estranheza e a 

similitude”. Mas o sujeito humano não pode se dissolver na intersubjetividade: “[...] O sujeito 

surge para o mundo integrando-se na intersubjetividade, no seu meio de existência, sem o 

qual perece. Assim como o indivíduo não se dissolve na espécie, nem na sociedade, que estão 

nele como ele está nelas”. 

   Segundo Morin (2012, p. 78), há conivência e possibilidade de compreensão na 

intersubjetividade: “[...] reconhecer o outro como outro sujeito e senti-lo, eventualmente, no 

amor como alterego, outro si mesmo”.  

Entretanto, a necessidade de reconhecimento não está separada da necessidade 

subjetiva de autoafirmação, que quando desprezado, o sujeito sente-se ferido, mutilado, 

machucado. É o que, aparentemente, está expresso na sensação de falta de apoio ou mais 

apropriadamente, o abandono sofrido por estas profissionais nas diferentes situações 

relatadas. As mais marcantes na experiência docente parecem ser as vivências de violência. 

 

6.3. Situação de violência escolar 

 

Amélia passou por situações de ameaças por parte de pai de um aluno que 

apresentava, reincidentemente, comportamentos agressivos e inadequados ao espaço escolar. 

Este pai, depois de muito ser chamado na escola, segundo Amélia, a ameaça. Um elemento 

que parece fazer diferença para esta professora está no fato dele ser policial, pois em seguida, 

complementa que no ano seguinte – em que fica doente - pega uma turma de alunos e tem 

problemas, também, com filho de policial. “E foi neste ano de 2010 que eu tive um que 

aluno aqui que era super difícil! É até filho de uma supervisora da rede. (Risos) [...] 

Então, a gente o chamava demais! Ele falou que era perseguição. E foi, assim, 

infernizando, infernizando [...] eu terminei o ano bem estressada! E ele (o pai) falou que 

se eu não parasse, se eu não resolvesse aqui na escola, ele ia resolver pelos próprios 
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meios [...] Mas no ano seguinte eu peguei de novo uma turma difícil. Eu sempre pegava 

quinto ano. Fui em outra escola. E, também, filho de policial. Eu acho que me deu um 

choque! Comecei a passar mal. Eu nem tinha percebido que eu estava estressada”. 

Não aparece no relato da professora alguma intervenção realizada pelos gestores desta 

unidade escolar, no entanto, ela cita que o aluno é filho de uma supervisora de ensino da rede 

municipal na qual trabalha.  

Segundo Melina, mesmo já tendo vivido várias situações de violência entre alunos 

dentro da sala de aula, o que aparece em vários trechos de seu relato, nesta situação 

específica, ela não consegue lidar. “E o gatilho foi no dia em que dois alunos se agrediram 

em sala de aula. Eu já tinha avisado que um aluno estava sofrendo bullying dentro da 

escola pelo colega e ninguém fez nada. E o menino xingou ele dentro da sala de aula e ele 

foi para cima. Eu não consegui tirar porque eram dois rapazes: um tinha treze e outro 

tinha doze. Os dois eram maiores que eu. Então, eu passei mal dentro da sala de aula [...] 

Aqueles dois alunos brigando [...] e olha que não era a primeira vez que eu via aluno 

brigar. Não foi a primeira vez que eu apartei briga de aluno. Eu já tirei arma da mão de 

aluno, eu já tirei faca da mão de aluno. E aqueles dois meninos brigando, foi o meu 

gatilho. Uma briga na sala de aula. Foi uma briga besta [...] um bateu no outro, 

derrubou no chão, e eu apartei os dois. Mas, como o médico disse, aquele foi o meu 

gatilho, aquele foi minha gota d’água”. Inclui um recorte no acontecimento: “Eu já tinha 

avisado que um aluno estava sofrendo bullying dentro da escola pelo colega e ninguém 

fez nada”. Além disso, diferentemente de outras situações, em que mediou ações contra a 

violência, nesta ela enfatiza a estatura dos alunos: “Eu não consegui tirar porque eram dois 

rapazes: um tinha treze e outro tinha doze”. 

Tita diz não saber com clareza quando começou a ficar doente. Em vários trechos de 

seu relato ela “tenta” encontrar uma explicação: “todo mundo dizia que eu era exagerada 

no modo de trabalhar, entendeu? Meus filhos, alguns professores que me conheciam 

bastante na época sempre acharam que não tinha necessidade de tudo isso. Não sei se foi 

isso juntando com outras coisas como indisciplina...” E sobre a indisciplina ela 

complementa: “Acho que a indisciplina é o que impera, mas eu conseguia manter a sala, 

eu dava conta disso”. No entanto, este “dar conta” estava condicionado à sua visão acerca de 

como a gestão da escola reclamava dos professores que mandavam alunos por causa de 

indisciplina, como pode ser observado no trecho já citado anteriormente, “E via, já vi, 

também, professor sendo chamado a atenção porque não controlava a sala” e 
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complementa: “Eu sempre segurava até onde dava e eu sempre dei conta de resolver o 

problema na sala, mas eu tive um desgaste muito grande. Eu acho que com o tempo eu 

fui desgostando disso, eu fico fora da sala de aula, mas eu fico com saudade de entrar na 

sala...” Em outra tentativa de encontrar motivos ela diz: “No percurso da história sempre 

tem um ou outro que tira você do sério. Eu não sei se eu tive um desgosto muito grande... 

Às vezes, eu penso que seja isto, não sei explicar”. Fala, também, de uma expectativa 

pessoal: “De o retorno ser bem pouco, bem pouco diante daquilo que você dá, dá, dá...”.  

Mas Tita também relata presenciar situação de violência de alunos para com 

professores: “Esses dias estávamos conversando com uma professora que chegaram à 

conclusão: que os alunos gostam de tirar até sarro na cara dos professores. Por exemplo, 

falar: ‘E aí, já tomou lálálá (um palavrão)?’ E depois dizer: ‘Olha aí, passei!’ Estão 

implícitas em sua fala situações que a desagradam em relação ao comportamento do aluno. 

Neste momento da fala, ela expressa-se com um palavrão a respeito dos alunos da quinta série 

e em tom de brincadeira, pede para que esta parte de sua fala seja retirada do relato, pois não 

considera adequada para uma professora. “Eu achava a quinta série uma gracinha! Está 

vindo do primário, imagina! Um amorzinho! E não é. Então, você percebe que está tudo 

errado, um monte de coisa errada, e aluno faz mesmo e os professores falam: ‘É assim 

oh, e ainda tiram sarro da cara da gente!’”  

Há na fala desta professora referência a uma condescendência, por parte dos gestores 

escolares, para com os comportamentos inadequados dos alunos. 

Ênia relata com revolta e emoção em sua voz, a violência sofrida por parte de um pai 

de aluno e parece ser importante em seu relato o fato de este pai ser pastor de igreja: “eu 

quase levei um tapa na cara, de um pai de aluno, pastor de uma igreja. Ele simplesmente 

chegou muito bravo porque eu tinha feito um dia diferente, um dia com pipoca. Então, 

chegou e disse que eu não ganhava para aquilo, porque eu era paga para dar aula, me 

ofendeu de várias coisas, vários palavrões, e ninguém fez nada. A direção, na época, 

ficou simplesmente vendo aquela cena, eu propriamente quase apanhei do homem 

porque ele estava descontrolado...” 

Além de ter vivenciado a situação violenta por parte do pai de aluno, ela também 

relata seu receio e, na sua visão, falta de condições emocionais de voltar a lecionar depois de 

presenciar uma situação de violência de aluno para com o professor. E ressalta o fato deste 

aluno ser maior – em estatura - do que o professor: “Eu vi uma cena em uma das escolas 

aqui que o professor foi agredido e eu estava passando pelo corredor. O professor 
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chamou a atenção de um aluno, inclusive maior do que ele - hoje ele (o professor) é 

falecido em um acidente na Rodovia Castelo Branco, faz pouco tempo, só alguns meses -, 

e aquilo me chocou. Eu já estava readaptada, mas aquilo só foi me dando certeza de que 

eu não posso e não poderia voltar para a sala de aula porque eu não estava em condições 

emocionais. O aluno o agrediu, deu um empurrão no professor e ele bateu as costas na 

lousa e o aluno foi para cima falando assim: ‘Eu enfrento meu pai e minha mãe, imagine 

que eu não vou arrebentar sua cara!?’” 

Ênia, então, expressa sua sensação: “e hoje, na escola para mim, tem algumas 

coisas que eu não consigo entender, eu não consigo aceitar como aquilo é correto. Para 

mim não é correto! Todo mundo vê o professor ser maltratado daquele jeito e ninguém 

fazer nada! E ainda por cima tem uns que falam para o professor, brigam com o 

professor. O pai vai lá e fala mal daquele professor, entendeu? Ninguém nunca vai na 

defesa do professor, sempre contra...” 

A professora Hilana relata que nunca teve problemas de indisciplina com alunos: 

“Hoje, eu vejo pedagogicamente quantos erros eu cometi! Quantos acertos, também. 

Mas eu tinha muita facilidade no relacionamento, eu sempre tive muita facilidade de 

relacionamento (com alunos), não era difícil. Então, mesmo com os mais arteiros...”. E 

em relação à gestão escolar ela diz: “Nunca tive problema de indisciplina, de mandar para 

direção com recorrência, entendeu? Teve alguns, mas se pegar o prontuário da 

professora Hilana não era professora que mandava aluno toda hora para direção.” 

Sobre este aluno, ela diz já saber quem era e o que ele representava na sala de aula: “eu sabia 

quem era o cara... e tentava trazer ele para mim numa relação de negociação.” E sobre 

ele continua: “E esse menino, eu sei exatamente o que foi fazer lá. Era um são paulino, 

que era o meu time. Era o meu acesso a ele: ‘Ô tricolor, vai me sacanear?’ Era o meu 

canal de acesso a ele... o coordenador avisou que sabia que ele era o dono da ‘boca’, que 

era para tomar alguns cuidados e tal... E fui percebendo que o Fernando só fazia 

garatuja... ele não era alfabetizado. Ele mal escrevia o próprio nome... só que eu não sei 

alfabetizar... são quinze anos de formação, é uma frustração não saber alfabetizar... 

(Silêncio por alguns segundos). No começo trouxe o Fernando para frente... ele veio, 

ficou. Só que o pessoal começou a tirar ‘sarro’, então, ele voltou para o fundo. Com o 

passar do tempo, demorou uns dois ou três meses, ele já se enturmou. Ali era um 

mecanismo de passar, era um veículo de passar droga, ele era quem mandava. Puxa! Eu 

sabia disso! Eu lidava com isso com naturalidade, de verdade, não era um negócio”. 
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Ela conta em detalhes minuciosos o contexto pelo qual atribui a este aluno a ameaça e 

a violência em que sofreu: “E um dia, vinte e sete de agosto de dois mil e treze... Eu estava 

explicando, e eu sempre tive uma preocupação muito grande de falar assim: ‘Gente! O 

homem é o único animal que pensa. A gente não pode fazer disso uma coisa pequena. 

Você é o único ser capaz de pensar, se você pensa, se tem capacidade de reflexão e de 

ação, não é um negócio que: Ah! Não sei o que vai dar depois! Você sabe o que vai dar 

depois, você pensa. Cachorro não sabe, gato não sabe, a tartaruga não sabe, mas você...’ 

Eu estava muito nessa pegada: ‘O homem é o único animal que pensa. Pense no que você 

está fazendo da sua vida, pense! Você tem o polegar opositor, o homem é o único que faz 

isso. Te dá um manejo de mão e você vai construindo, construindo, construindo, 

construindo...’ E nessa aula, o Fernando ficava assim: ‘Ah, cê tá de brinks, cê tá de 

brinks!’ ...  ‘Fernando, por favor!’ .... ‘Cê tá de brinks!’ ...  ‘Não, Fernando, eu não tô de 

brincadeira!’...  ‘Ah! Cê tá de brinks!’... ‘Fernando, um monte de gente acordou cinco e 

meia da manhã e está aqui até agora, nove horas da noite; se você quiser presença, tudo 

bem, você está com presença garantida, não é isso o problema. Agora, se você quiser, 

por favor, eu não tô de ‘brinks’. Eu não tô de brincadeira, você também não.’ Mas isso, 

o Fernando já, lá no fundo, eu já sabia que... sabendo que eu não ia dá conta de 

alfabetizá-lo. Ele também já sabendo que eu não dava conta dele, que era uma relação 

de troca nem sei do que... que troca era essa para falar a verdade... que troca era essa? A 

gente já sabia o limite de cada um, e: ‘Aí, sabe o que que é? Eu não tive infância.’ Eu 

não pensei duas vezes, mas eu falaria o que falei, hoje: ‘Desculpa, mas eu não tenho 

culpa... isso é um problema que você tem que resolver com a sua mãe.’ Nesta hora, o 

pessoal tirou sarro. E eu intervi: ‘Ehhhhh?!’. E a sala baixou. Falei: ‘Gente, vamos 

continuar!’ Porque sempre era assim: eu ia, chamava atenção, ficava vermelha, as 

pessoas percebiam que eu me exaltava, mas respirava fundo e vida que segue... Uma 

amiga minha falava assim: ‘Pedra em cima!’. Naquela quarta-feira, a vida seguiu”. 

Após este momento vivido em sala de aula, a professora fica numa expectativa de uma 

retaliação tendo o seu carro riscado. Isto porque, segundo a professora, é uma prática comum: 

alunos riscarem os carros dos professores, o que está explícito no trecho: “Eu tenho quinze 

anos de magistério e não sei te falar um ano que o meu carro não foi riscado. Por bem ou 

por mal, carro riscado faz parte do pacote de professor. Não acho que isso seja um dano 

(silêncio por alguns segundos). Não tenho fetiche de carro de outra cor nunca mais! É 

branco, preto e vermelho porque vai riscar... não é ônus, não é um peso”. 
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Segundo Hilana, depois de três dias desta situação vivida em sala de aula e de 

tentativas sem sucesso de aproximação do aluno, numa sexta-feira à noite, ao final das aulas 

saindo da escola: “Desceram dois professores: ‘Hilana, você viu seu carro?’ E eu falei: 

‘Não, o que foi no meu carro?’ E eles admirados: ‘Como? Olha a situação do seu carro!’ 

Dei a volta no carro, vi a placa revirada, o limpador traseiro quebrado, o retrovisor do 

motorista quebrado e a lateral do motorista inteirinha riscada de fio à pavio... (pausa) 

farol até o outro farol...”  

 Hilana relata ainda que nesta mesma noite, enquanto aguardava o socorro do seguro, 

ficaram dois rapazes em duas motos em sua frente o que a deixou bastante apreensiva. Depois 

que o guincho chegou fez outra constatação: “Então, o motorista do carro do seguro me 

olhou com um alhar muito assustado e falou: ‘D. Hilana, não dá para encher o seu pneu: 

os dois pneus estão rasgados!’ (voz embargada). Isso assusta. Nossa! ‘Não dá pra encher, 

rasgaram seus dois pneus.’”   

Para Hilana esta situação desencadeou o medo que não a deixa exercer a profissão. E 

acrescenta: “É um descaso com o ser humano, porque é assim, comigo, o mal já estava 

feito, mas você precisa minimamente de registro para impedir, para não acontecer a 

mesma coisa com os outros [...] Todo mundo ficou aterrorizado, mesmo medo. Se ele fez 

comigo? Isso em terapia a gente entendeu”. 

Todas as professoras relatam situações de violência sofrida ou presenciada no 

ambiente escolar. Junto, parece vir acompanhado o sentimento de abandono, de descaso ou de 

solidão. Um sentimento de desamparo de apoio, principalmente, por parte dos seus gestores. 

Seus relatos são sofridos. É perceptível na voz, nos gestos, nos movimentos oculares, nos 

choros que há sofrimento ao relatar estas situações. É possível inferir que para estas 

professoras as situações vivenciadas representaram perigos reais e iminentes seja por meio de 

fato consumado ou por idealização de que poderia ser pior, suas sensações são reais.  

Outros trechos reforçam o indício de que elementos do contexto escolar contribuíram 

significativamente para o adoecimento destas professoras está em suas reações 

comportamentais em relação ao espaço físico: escola ou sala de aula.  

Assim, pode ser observada no relato de Melina, sua dificuldade – medo – de passar em 

frente à escola em que viveu a situação tensa de briga entre os alunos: “Eu não conseguia ir 

para esta escola, em particular. Para a outra eu ia, numa boa. Eu saia de casa para ir 

para outra escola, eu não sentia esses sintomas. Nesta escola, em particular, eu sentia... 

[...] eu sinto até hoje. Eu dou a volta... eu trabalho numa escola perto [...] eu dou a volta 
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para não ter que passar em frente. Dou uma volta muito maior, eu ando muito mais 

para não ter que passar na frente [...] eu não consigo passar em frente daquela escola. 

Assim, é uma coisa que te traumatiza!” 

No entanto, Melina retornou ao trabalho, sem autorização médica e leciona para 

turmas de berçário em duas escolas diferentes. 

Amélia retornou ao trabalho no ano de 2015, numa função readaptada, com orientação 

médica de não ter contato com alunos, mas desenvolve, em uma das salas da escola, 

atendimento psicopedagógico com alunos, individualmente. Por muito tempo, não conseguia 

ir à cidade onde trabalhava como consta em seu relato, tendo dificuldades, ainda, com o 

espaço sala de aula. “Eu não conseguia nem colocar os pés na cidade e agora já consigo 

entrar na escola. (Continua o choro) Mas na sala (de aula) não. Eu vou lá, entrego um 

relatório e saio. Me ver lá na frente é assustador! [...] mas para mim lá (sala de aula) 

virou um monstro. Tipo um bicho-papão mesmo! Eu fico fragilizada! (Baixa a voz, 

encurva o corpo) E toda vez que penso em voltar para a sala de aula eu começo a ter 

todo o mal-estar. E não é pelo aluno em si... o aluno sozinho... Eu tenho 43 crianças, mas 

individualmente. Quando vejo eles todos juntos, dá impressão de que vou ser 

massacrada, fuzilada. Eu não consigo explicar ao certo o que sinto [...] Não é fácil, não 

consigo, ainda, achar um mecanismo. A médica até coloca que eu tenho chances de 

melhorar, pois eu nem colocava os pés na escola [...] Não colocava os pés da cidade. 

Quando eu tinha que vir fazer perícia, eu vomitava no meio do caminho. Falar desta 

cidade para mim, o nome, eu associei o trabalho à cidade [...] Me sentia sozinha no meio 

do caminho, sei lá. Eu fiquei com mania de perseguição. Não que eu tenha medo de 

morrer, mas a sensação de morte é tão estranha, é tão dolorida, sei lá [...] Tanto é que eu 

tenho quarenta e três (alunos) e não dói, mas se eu os ver todos juntos [...] É 

desesperador! Difícil de explicar!”  

Tita relata uma situação específica em que se observa sua relação com a sala de aula. 

Durante a entrevista, em vários momentos, foi difícil a compreensão de suas palavras, pois, 

emocionada, começou a perder a voz, assim como acontecia quando docente ativa em sala de 

aula. “Então, um dia o coordenador chegou aqui e disse: Tita, a professora de Geografia 

faltou no sexto ano: você pode fazer uma atividade para eu passar?’ Eu falei: ‘Ah, sim, 

posso!’ Peguei o livro do sexto ano e fiquei pensando: ‘Ah, mas puxa, eu não estou 

fazendo nada aqui, por que eu não vou lá e passo eu mesma? Não vou nem falar nada 

com ele, vou lá.’ Menina! Eu entrei, falei: ‘Bom dia!’ E já ficaram: ‘Ah professora, cadê 



84 
 

a professora? Cadê a professora?’ Eu falei: ‘Olha, a professora de vocês faltou e sou 

professora de Geografia: vou dar aula para vocês’. Eles entenderam, tudo bem... 

comecei a fazer a chamada. Nesse meio tempo, já começou. Eu não consegui terminar de 

falar, muda. Antes eu nem conseguia falar sobre isso. Eu ia começar a falar, eu chorava! 

A voz sumiiiia... Eu não podia nem falar! (Neste momento, a professora começou a 

chorar) Ah! Desculpa. Viu só? (Deu um tempo até parar de chorar e continuou, mas 

com a voz sumindo) Eu não conseguia falar. A diretora passou e disse: ‘Tita, o que você 

está fazendo aí na sala, saia daí já’. E eu disse: ‘Eu já vou saindo.’ (Difícil compreender 

a fala da professora, voz quase indefinida) Era algo assim que eu precisava sentir.  

(Voltou a chorar e depois de um tempo continuou) Eu falei: ‘Gente, eu queria dar conta, 

mas eu não consegui!’ (Balbuciando) Eu achei que estava melhor, achei que estava 

melhor... (Deu mais um tempo) Eu tenho médico hoje... E foi isso menina, eu não sei se... 

Então, aconteceu assim, eu achei que fosse dar conta e não consegui, não consegui. Ah 

meu Pai, eu realmente, não dou conta...” 

 Tita cuida da organização dos livros. Ela disse que faz o mesmo na outra escola e, de 

vez em quando, ajuda os alunos nas pesquisas. 

Ênia relata que, após o ocorrido com o pai de aluno que a ofendeu por ter feito pipoca 

naquela aula, teve dificuldades de retornar à escola. “De 2013 para cá eu fui ficando ruim, 

eu fui ficando sem vontade de trabalhar, eu chegava à porta da escola e começava a 

chorar, eu entrava em desespero, me dava falta de ar, e começava a sentir coisas que eu 

nunca senti, vontade de voltar, embora para minha casa, fiquei seis meses afastada em 

2013 [...] Eu tive que me afastar, porque eu não conseguia mais nem chegar próximo da 

escola. Me afastei durante seis meses. Em janeiro de 2014, eu tentei retornar para 

começar as reuniões e o ano letivo. Fui até abril. De abril para frente o médico me 

readaptou para a função de secretaria ou de biblioteca, qualquer coisa fora da sala de 

aula...” 

Além do espaço escolar, Hilana tem dificuldades com adolescentes, porque remete à 

faixa etária que sempre trabalhou. E sobre a escola em que trabalhou Hilana diz: “Fiquei à 

beira da loucura de medo (ênfase na palavra medo) medo, medo, medo, medo (pequena 

pausa). Do que você falar eu sinto medo; eu senti medo de fazer o trajeto da escola, eu 

sinto medo de encontrar o Fernando, eu tenho medo até hoje, de impor limites, eu tenho 

medo da relação que você tem que estabelecer o limite, eu tenho medo de olhar no olho 

do outro, adolescente [...] porque na sala de aula, eu não consigo. Porque eu não vou [...] 
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eu corro o risco ao vir me encontrar com você; eu corro o risco de ser assaltada; eu 

corro o risco de bater o carro; eu corro vários riscos, mas eu não posso correr o risco de, 

no exercício da minha função, ser... eu não posso ser ameaçada por botar ordem na 

sala... (Batidas de alguns objetos sobre a mesa) Eu não posso, não é justo. Então, eu não 

vou fazer isso, entendeu? Eu não tenho coragem. Eu não tenho... É roleta russa inversa; 

você tem todos os cartuchos cheios, só um vazio. Eu não vou por minha cabeça numa 

roleta russa, não”. 

Hilana fala sobre seu receio de na próxima perícia o médico retorná-la para a sala de 

aula, devido às mudanças na política de saúde docente municipal que estava ocorrendo por 

ocasião da entrevista. Está readaptada em uma escola, depois de mudar duas vezes. Ela auxilia 

na organização da secretaria escolar e faz leitura dos diários oficiais para atualizar o grupo. 

Diz sentir-se bem nesta escola devido à postura acolhedora da gestora – diretora.  

Outro aspecto importante que pode ser inferido destes relatos é que as situações 

violentas não estão isoladas em um único fato ou acontecimento. Está implícito em suas falas 

que em toda sua carreira como professoras, foram várias situações de violência semelhantes, 

ou seja, são constantes, corriqueiras, fazem parte do cotidiano escolar.  

Os relatos apresentam indícios de relação direta do adoecimento com o espaço escolar 

e as relações humanas estabelecidas, sejam com pais/família de alunos, alunos e as ações 

mediadoras dos gestores. No entanto, nenhum diagnóstico está como doença do trabalho ou 

com indicações de que adoeceram por causa do trabalho.  

É importante considerar que 

 

[...] A extrema emotividade, excitação, irritabilidade, tornam o ser 

humano vulnerável a todos os golpes de sorte. A sua aptidão para 

sofrer é a mesma medida da sua capacidade de gozar; sua aptidão à 

infelicidade é inseparável de sua aptidão à felicidade, e toda perda de 

felicidade determina sua infelicidade. Destila, sem parar, desejos que 

se chocam contra a realidade. (Morin, 2012, p. 142) 

 

E no enfrentamento da realidade, tratando-se de humanidade, Morin (2012, p.143-144) 

fala de um compromisso “neurótico” haja vistas que, sendo um compromisso entre o espírito 

e o real, suscita “[...] condutas e ritos para atenuar ou conjurar a sua crueldade”. Neste 

aspecto, aborda o complexo mito-rito-religião que “[...] alivia, amortece, modera, adormece, 

cicatriza e angústia”. E acrescenta: 
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[...] A cultura que organiza as relações entre os humanos e o real, 

inclui na sua organização a do compromisso mitológico e religioso, 

como se a sua missão fosse não somente proteger as sociedades do 

potencial demente do ser humano, mas também proteger o ser humano 

da realidade insuportável. (MORIN, 2012, p. 144) 

 

Da mesma forma que a histeria dá uma realidade somática aos tormentos psíquicos, 

afirma Morin (2012).  

Representada pela relação homo sapiens/homo demens, demens se sobressai por meio 

do estado realista-sentimental ou afetivo dos complexos imaginários: 

 

[...] A afetividade comporta uma dimensão que toma forma de 

inquietude, de ansiedade, de aflição, já presentes no mundo animal e 

que, no mundo humano, aprofunda-se em angústia e exacerba-se em 

horror. Vive-se a angústia da morte como angústia da existência. Essa 

angústia pode ser recalcada pelas participações afetivas, pelo amor 

“forte como a morte”, mas sem nunca ser realmente liquidada. A 

angústia do aniquilamento de si mesmo exaspera-se me horror da 

decomposição. E o horror, abismo do espírito humano, pode ser fonte 

de demência. (MORIN, 2012, p. 123) 

 

6.4. Sintomas do processo de adoecimento 

 

No processo de adoecimento, as professoras apresentaram, inicialmente, sintomas 

físicos - exceto Hilana, que relata que procurou um médico por sintomas psíquicos, como o 

medo. Melina relata: “Quando foi em 2013, eu tive um ‘pré-infarto’. Eu estava fazendo 

uma atividade com os professores na escola, estávamos juntos, eu comecei a falar e 

quando acordei, eu estava no hospital...”; Tita fala sobre sua falha de voz: “Depois de 

algum tempo comecei a sentir taquicardia, a voz sumia, mas eu achava que era normal, 

que eu podia não estar bem naquele dia, achava que era isso”; Ênia teve sintomas diversos 

emocionais e físicos: “começava a chorar, eu entrava em desespero, me dava falta de ar, 

e começava a sentir coisas que eu nunca senti, vontade de voltar, embora para minha 

casa [...] Eu tremia o corpo inteiro, eu suava, passava muito mal. Teve vezes de eu ficar 

na Unimed tomando calmantes na veia”.  

E Amélia fala que: “Comecei a ter sintomas físicos mesmo. De não conseguir 

levantar de manhã, com umas câimbras horríveis! Tensão muscular, câimbras, de 

fechar a respiração e eu ‘roxear’ [....] Só o fato de ter uma coisa diferente eu já 

começava a ter diarreia, falta de ar, coração palpitava e enrijecia tudo, os músculos...” 
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As professoras parecem não perceber a existência de uma relação recursiva – presente 

entre projeção-introjeção-transferência nas atuações profissionais, pois há certo ressentimento 

pelos desvios das intenções primárias que só podem ser amenizados com esforço extremo. 

Dizendo de outra forma, as angústias e as frustrações só arrefecem por meio de grandes 

dificuldades e ação. Quando isto se mostra ineficaz surge a doença que as afasta do fazer 

pedagógico. Há uma projeção no externo, que é interno. O processo de adoecimento, 

aparentemente, é piorado pela jornada extensa e densa de trabalho. 

 

6.5. A jornada de trabalho 

 

Por ocasião de seu afastamento das atividades docentes para tratamento do transtorno 

mental e comportamental, todas as professoras trabalhavam em dois períodos distintos. Com 

exceção de Tita e Hilana, professoras dos anos finais do ensino fundamental que trabalhavam 

- e ainda trabalham - 40 horas semanais, as demais que atuavam nos anos iniciais do ensino 

fundamental cumpriam regime de 30 horas semanais em cada período totalizando 60 horas 

semanais de trabalho docente – e no momento da entrevista ainda é a mesma carga horária.  

Destas, Melina continua em sala de aula, nos períodos de manhã e tarde, no mesmo 

município, com 60 horas semanais. As outras atuam em funções readaptadas e relatam perdas 

de direitos em relação a quem está ativo em sala de aula.  

 Em seus relatos, explicitamente, as professoras não atribuem à jornada de trabalho um 

dos fatores que contribui para seu adoecimento, mas há comentários que dão indícios de 

influências. Segundo Melina: “e eu já vinha nesse processo de cansaço. Primeiro, por 

dobrar; durante toda a minha carreira profissional eu sempre trabalhei em dois 

períodos, cheguei a trabalhar três períodos! Dois períodos na prefeitura e um no Estado. 

Eu trabalhava 17, 18 horas por dia!”. Amélia, na ocasião que atuava em sala de aula e, 

também, na situação de readaptada, diz: “Eu trabalhei dez anos, tranquilamente, sem 

nenhum problema de saúde. Sendo super perfeccionista, gostando do que fazia, mas eu 

estava cansada (risos demonstrando nervosismo) Dez anos diretão... Eu fazia manhã 

aqui, à tarde estágio de psicopedagogia na clínica e à noite a faculdade... eu não sei 

também se isso saturou... Eu estava fazendo uma coisa diferente para sair um pouco da 

sala de aula, para arejar um pouco a cabeça e acabei não conseguindo logo de imediato... 

Eu fazia manhã aqui, à tarde estágio de psicopedagogia na clínica e à noite a faculdade 

[...] eu me agarrei mais ao trabalho, assumi o segundo cargo...” 
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Sobre isto, Tita relata: “Só sei que eu me sobrecarregava demais. Teve uma época 

que eu dava aula e era quinta série, hoje é sexto ano, da quinta série ao terceiro ano 

médio, então, era uma confusão! Às vezes eu saia desta escola (municipal) para ir dar 

aula na escola de baixo (escola estadual). Eu moro em outro município depois eu pedi 

remoção para cá de novo. Então, eu não sei o aconteceu nesse percurso...”. 

A professora Ênia fala de seus dois trabalhos em municípios diferentes: “Assim, foi 

um período bem chato; hoje, vamos dizer que está calmo perto do que já foi, mas foi, 

sim, o desgaste de sala de aula com certeza, principalmente, no município que eu 

comecei a trabalhar com adolescentes, lá eu trabalho com criança, então o desgaste 

maior lá era em relação aos pais, gestores”. 

Não está explícita a quantidade de horas na fala de Hilana, mas ela também aborda a 

jornada de trabalho: “Então, a possibilidade de EJA era gostoso, porque eu já tinha mais 

maturidade, já tinha mais habilidade já sabia da experiência do trabalho, o quão difícil 

era trabalhar e estudar, eu tinha essa vivência e assim, foi. Eu acho que trabalhar à 

noite...se eu tenho 17 anos de magistério, eu devo ter uns 10 anos de noturno. Não era 

ruim, era bom”. 

Nota-se a projeção do externo no interno, no qual as professoras estão sujeitas a uma 

sociedade cada vez mais complexificada cujo desenvolvimento político, econômico e social, 

simultâneo ao da individualidade - que se firma com seus direitos de cidadão, que adquire 

liberdades existenciais -, é acompanhado por perdas provocadas pelo individualismo, como a 

solidariedade, por exemplo. Ao mesmo tempo em que é uma sociedade que tende a emancipar 

o indivíduo tende, também, a dominá-lo; ao mesmo tempo subjuga-o e estimula a autonomia. 

Aparentemente, as professoras não se percebem dominadas/subjugadas por uma lógica de 

Estado e mercado. Entendendo o holograma como um dos princípios operadores do pensar 

complexo, portanto, para entender as complexidades e, nesse caso, a complexidade humana, é 

possível pensar que, assim como “[...] A alta complexidade social comporta liberdades e 

criatividade, mas se mantém na temperatura da sua destruição, necessitando, para subsistir, de 

poderosas forças de regeneração” (MORIN, 2012, p. 198), o indivíduo também necessita. 

Numa jornada de trabalho densa e intensa, as professoras, indivíduos autônomos mesmo que 

sujeitas à sociedade, não têm tempo suficiente para restabelecer forças físico-biológicas ou 

psicológicas para regenerar-se de tantas destruições causadas pelas relações cotidianas deste 

ambiente.  
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No relato das experiências destas professoras sobre retornarem ao trabalho, mesmo 

que não seja na função docente em sala de aula, emergem elementos comuns. Dentre eles, a 

sensação da perda de “identidade”, associando-a ao ser professor, o sentimento de 

inferioridade a partir do olhar negativo dos colegas de profissão, o sentimento de fracasso na 

profissão ou de não ter conseguido “dar conta do trabalho”. 

 

6.6. A importância da visão dos colegas sobre o afastamento da sala de aula  

 

A visão do outro, especialmente, de seus pares colegas de trabalho, parece ser algo 

significativo no processo de retorno e para a melhora ou piora do quadro do transtorno. 

É o que expressa Melina: “ E o tempo que você passa afastado não é só você que se 

sente inútil. (choro) As pessoas fazem você se sentir assim. Porque seus próprios colegas 

de trabalho chegam e falam: ‘Ah... Para com isso! Procura uma igreja! Vai procurar 

Deus que seu problema é falta de Deus! ‘ E não é. O seu problema não é falta de Deus! É 

falta de... você não tem mais estrutura. Sua estrutura está destruída! Você tem que se 

erguer de novo. [...] E eu escutei coisas do tipo: ‘Ah, mas não quer trabalhar mesmo! 

Não quer trabalhar! Já é dinossauro da rede, está perto de se aposentar! Não quer mais 

trabalhar! Não precisa de dinheiro! Isso daí? Isso daí é manha! Vai procurar Deus!’ 

Desse jeito, né? ‘Procura uma igreja que você deve estar com algum encosto!’ Coisas 

desse tipo. E é coisa que vai maltratando você. Enquanto pessoa, enquanto profissional, 

enquanto tudo! Você trabalha e era jogada lá na lata do lixo... E a outra professora que 

ficou no meu lugar, sofreu as mesmas coisas que eu sofri, tanto é que ela falou assim: 

‘Olha, eu entendo tudo o que você passou!’ Eu nem a conhecia e no dia em que 

encontrou comigo ela falou assim: ‘Eu entendo tudo o que você passou! Porque não foi 

fácil! Não é fácil! Pelo tempo que eu fiquei, três meses, eu acho que você aguentou 

muito!’...”  

Sobre isto Amélia diz: “Eu não queria ficar readaptada, porque eu achava que era 

humilhação. (Risos) Eu achava que era uma forma de rebaixar, de ficar mais exposta do 

que eu já estava na escola, que é essa aqui mesma [...] Eu achava que eu tinha falhado, 

que eu não tinha conseguido mostrar que eu era boa. Eu achei que fosse me expor mais 

ainda. Eu achava que o readaptado... quando ele chega, não é bem recebido. Igual aqui. 

Eu não fui bem recebida aqui pela minha diretora. Eu perguntei: “O que que eu faço?” 

“Ah, senta lá na sala dos professores e fica!” Só que eu tenho muita energia! Mesmo 
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tendo problemas de depressão, eu tenho muita energia. Eu não sei ficar em fazer nada. 

Então, fui de sala em sala (de aula) para falar assim: ‘Se vocês quiserem alguma coisa, 

eu faço. Eu ajudo a preparar jogos, os cartazes, as atividades...’ Ainda tinha 

mimeógrafo... E assim ela (diretora) foi ficando irritada com isso, porque ela sabe que 

sou psicopedagoga. ‘É um desperdício de talento! Por que você não me ajuda?’ – disse a 

diretora. E eu não queria por conta de... sei lá... mania de perseguição eu fiquei... 

achando que ela estava armando para mim. Que se eu pegasse um aluno por vez ia 

configurar que eu estava sendo mentirosa, que era crime ou alguma coisa assim. Mas de 

tanto ela insistir eu acabei pegando... uma professora me perguntou: ‘Mas o que você 

vai dizer (na perícia)? Você pega tudo isso de criança e não consegue ir para a sala 

(lecionar)?’ [...] Ao mesmo tempo que falam assim, que eu não gosto, não é verdade. Que 

eu não quero [...] Eu não consigo. Se pudesse mudar e consertar... me consertar... Igual, 

estou ajudando eles... (os alunos) Eles falam (professores): ‘Você estudou tanto, fez 

psico, você consegue trabalhar seu emocional!’” 

Ênia relata: “as pessoas ficam sempre de olho em você, porque você é uma pessoa 

que tem um cargo e não pode mais exercer aquele cargo, então, ficam aqueles olhares 

todos para você. Qualquer coisa que você faça é motivo de humilhação, principalmente, 

em um dos municípios, onde eu tive muito esse problema. Em dois anos, eu passei por 

quatro escolas. Então, foi um choque para mim. O diretor não foi com sua cara, jogava 

para outra escola; acho que você não se adaptou lá, jogava para outra escola. Agora, 

pararam um pouquinho de mexer comigo me deixando nesta escola onde estou, mas não 

sei até quando, porque aqui eles têm uma visão do readaptado, assim, muito vulgar, eu 

acho, eu considero vulgar [...] Por que eles acham que a gente fica em depressão é 

frescura, é falta do que fazer, é o marido que você não cuida direito, é a roupa que você 

não lava. Eles (departamento de educação) agem e falam coisas que ofendem muito a 

gente [...] Nós, da educação, ficamos abandonados. Então, é assim, ninguém vai na fonte 

do problema porque você ficou doente. Eles simplesmente falam: ‘Ah, está doente, é 

mais uma que temos que arrumar um lugar!’. É isso que a gente escuta: ‘Tem que 

arrumar um lugar para esta aqui, um lugar para aquele ali’. Tem muitas pessoas se 

readaptando devido a problemas de sala de aula, mas as pessoas falam assim: ‘Você é 

que não consegue enfrentar os seus problemas’ [...] No outro município estou na mesma 

escola desde o começo, graças a Deus, são pessoas extremamente compreensivas, minha 

diretora, o vice-diretor foram muito bons comigo. Num dos municípios eu tive muitos 
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problemas, muitos problemas. Fui muito humilhada! Em dois anos de readaptação, já 

passei por quatro escolas diferentes, o que me ocasionou um enorme sentimento de 

impotência e inutilidade. Parecia que o mundo estava desabando. O Departamento da 

Educação nunca se preocupou com o meu bem-estar e com a minha situação atual. Por 

várias vezes, fui ridicularizada por eles e por colegas de trabalho. [...] É preciso que haja 

mais união entre os professores e os responsáveis pela Educação. Quando saímos da sala 

de aula, é ainda pior. Parece que todos estão contra nós. Hoje, tenho conseguido 

enfrentar algumas situações, mas a falta de compreensão das pessoas, em geral, em 

relação à depressão, ainda é o maior obstáculo”. 

Semelhantemente, Hilana diz: “Na readaptação... não te enxergam, você não tem 

função. Hoje, o que tem de mais difícil é isso [...] para todo mundo achar que você faz 

corpo mole de propósito, que você quer a licença, porque a vida de readaptado é bom. E 

não é. Então, é isso. Hoje é: como eu me encontro? Como me refaço profissionalmente? 

A professora não tem mais (pausa). É só revisitar o que sobrou, às vezes. O difícil hoje é 

o olhar do readaptado. Ninguém olha o readaptado. A direção não sabe o que fazer, o 

médico acha que você está blefando, os colegas perguntam quando você quer voltar... 

quando você quer, é desejo. Não é desejo! É não ter condições, é medo...”  

O medo de retornar ao trabalho é tão grande que Melina o faz sem a autorização 

médica assumindo o risco de ter outras crises. É possível inferir que sente medo que aconteça 

o que o que acontece com uma colega de escola que passou por situação semelhante e está 

readaptada. “Eu conheço uma professora que, olha, vou falar uma coisa para você, eu 

gostaria que ela fosse professora da minha filha! Ela não pode ser professora da minha 

filha porque ela surtou! Surtou! [...] Ela fez todos os jogos que a gente usava naquela 

escola, se você for lá e pedir jogos de alfabetização, ela vai te indicar todos e vai te dizer 

para que serve cada um deles [...] Ela falava: ‘Eu me sinto uma inútil por não poder 

estar em sala de aula!’...” 

O sentimento de inutilidade e inferioridade é incorporado na autoimagem das 

professoras, numa dinâmica de auto-organização que ocorre na interação. No entanto, assim 

como afirma Morin (2012, p. 78): “[...] O sujeito surge para o mundo integrando-se na 

intersubjetividade, no seu meio de existência sem o qual perece [...] O Eu do sujeito não passa 

de uma estação de transmissão num tecido de intersubjetividade. Guarda a sua autoafirmação 

irredutível”. 
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6.6. Sentimento de fracasso 

 

Após ou durante o tratamento da doença e o afastamento das funções docentes 

estabelecidos pelos médicos, todas estas professoras retornaram ao trabalho. Das cinco 

professoras, quatro retornaram na função readaptada, ou seja, não lecionam em sala de aula, 

mas desenvolvem outras atividades educacionais no espaço escolar.  

Quando relatam sobre seu retorno, todas verbalizam como se sentem. Emerge o 

“sentir-se como se tivessem fracassado”. Em todos os relatos é o momento que o choro 

acompanha a fala. Melina diz: “Aquele sentimento de que você foi fraco, de que você 

deixou suas crianças para os outros cuidarem, que não vão cuidar direito. A gente acha, 

também, que a gente cuida deles melhor que todo mundo e, o fato de você estar sendo 

medicado. Isso é muito ruim. Porque você acha que não vai voltar nunca mais, você se 

acha a pessoa mais inútil do mundo. Você vai ao médico, você passa mal, e o médico 

aumenta sua dose.  (choro, voz embargada, continua chorando)”. 

Amélia, no decorrer de toda a entrevista, apenas neste momento, chora: “Eu achava 

que eu tinha falhado, que eu não tinha conseguido mostrar que eu era boa... Eu não sei 

se eu me senti envergonhada de ter falhado, de não ter conseguido levar a turma 

(Choro) Desculpa! (fica um tempo emocionada sem conseguir falar)... Eu sou muito 

perfeccionista! E falhar para mim doeu! (Choro) Porque eu ia muito bem na sala de 

aula... Tinha bons resultados... Não porque os outros diziam, mas porque eu os via 

mesmo. E o fato de não conseguir entrar, (choro) dói. Dói mesmo! [...] Eu consigo ajudar 

os outros (risos), mas me ajudar ainda está difícil. Mesmo sabendo onde que está o 

problema. É muito mais o medo, mais a frustração de não ter conseguido (volta a chorar). 

Não é fácil, não consigo, ainda, achar um mecanismo”. 

Tita ao relatar um fato de tentativa de entrar em sala para dar aula, perdeu a voz 

durante a entrevista como acontecia quando lecionava e chora: “Eu chorava muito porque 

eu ficava ruim, eu dizia: ‘Gente, isso não é normal!’ Não é normal! Essa é minha 

profissão, eu tenho que dar conta! Eu tinha que dar conta! Porque não podia!... Era algo 

assim que eu precisava sentir.  (Voltou a chorar e depois de um tempo continuou) Eu 

falei: ‘Gente, eu queria dar conta, mas eu não consegui!’ (balbuciando) Eu achei que 

estava melhor, achei que estava melhor... (Deu mais um tempo) Eu tenho médico hoje... 

E foi isso menina, eu não sei se. Então, aconteceu assim, eu achei que fosse dar conta e 

não consegui, não consegui. Ah meu Pai, eu realmente, não dou conta”. 
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Professora Ênia, emocionalmente equilibrada durante toda a entrevista, ao relatar 

como se sente, neste momento precisa de um tempo para respirar e continuar falando: “E, de 

repente, eu fui me vendo, assim, tão diminuída, tão acabada tão humilhada! Parecia que 

tudo o que eu fazia não estava bom, as pessoas se incomodaram com tudo, os pais de 

alunos indo se queixar de coisas, como foi o meu caso: eu fiz um dia de pipoca, um dia 

alegre, um dia diferente, eu fiz um círculo da leitura com eles, com histórias, conto de 

fadas, e eu decidi fazer uma pipoca, um negócio diferente, e ser humilhada da forma que 

eu fui, por uma coisa tão boba! Você vai, você prepara sua aula, você imagina uma coisa 

e depois jogam um balde de água fria em você e você fala assim: ‘Sai de cena que não 

está dando para você’[...] Em dois anos de readaptação, já passei por quatro escolas 

diferentes, o que me ocasionou um enorme sentimento de impotência e inutilidade. 

Parecia que o mundo estava desabando”. 

Professora Hilana se emocionou expressando-se pelo choro em vários momentos da 

entrevista e também relata seu sentimento: “Fiz a perícia e o médico falou assim: ‘Eu vou 

fazer exatamente o que sua médica está pedindo: um ano’. E nesse um ano, eu voltei 

para a escola; removi da escola em que tudo aconteceu e fiquei na outra escola em que 

eu já estava há quinze anos. É quando você se depara com o seu fracasso. Porque você 

não serve para a sala de aula e ninguém sabe absolutamente o que fazer com você... E eu 

estava enlouquecendo... tecnicamente, eu sei o que eu fiz. Eu matei a professora. (voz 

embargada, pausa) A professora não existe mais. Hoje, isso é o que mais dói. É 

reinventar uma outra Hilana que tenha função. Porque em sala de aula você pode não 

fazer nada, mas você segura quarenta alunos por cinquenta minutos; segura trinta e 

dois alunos por quarenta minutos... Quarenta minutos que a gestão, que a coordenação, 

que a escola está organizada. Faltou professor, a escola se desorganiza totalmente [...] 

Como eu ser, de verdade, ser significativa de novo porque na sala de aula, eu não 

consigo...” 

Em busca de ressignificar sua função Melina está em sala de aula e, como tentativa de 

conseguir, com turma de berçário. “E agora é minha vez... de limpar bumbuns! (risos) 

Mas estou gostando, eu adoro os bebês! [...] Assim, na parte didática, eu me sinto num 

recomeço! Eu não sei trabalhar com eles... (choro) Trocar fraldas, fazer essas coisas, 

você...” 

Amélia conseguiu, no espaço escolar, mas fora da sala de aula, exercer sua função 

fazendo atendimentos individuais psicopedagógicos a alunos considerados com dificuldades 
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de aprendizagem: “mas aqui, para o que estou fazendo, já é diferente a sensação que dá. 

Me sinto mais protegida, sei lá [...] estou no “fundão’, estou mais isolada. Se tem um 

barulho lá fora, quando eles estão todos juntos, eu fecho a porta. Individualmente, eu 

consigo. E ajudei bastante, até. Porque eu peguei desde o ano passado, esse trabalho de 

suporte psicopedagógico, de investigar, de fazer o diagnóstico de crianças que não têm 

laudo, mas não conseguem aprender de jeito nenhum. Eu faço todo o processo 

diagnóstico em dez sessões. Quando eu vejo que o caso é de outros especialistas eu já 

encaminho: para psicólogo, neuro, otorrino, oftalmo. Destes alunos que eu já fiz o 

diagnóstico, vinte e cinco, eu dei alta para sete. Já melhoraram [...] Consegui trabalhar 

bem isso neles e tiveram alta, melhoraram bem. E continuo [...] Até começar a ficar um 

pouco mais desequilibrada por conta desse chamamento que eles estão fazendo: ‘Ou 

você volta ou você se aposenta!’ Não estou inválida para me aposentar, mas também não 

estou em condições de voltar. Estou fazendo alguma coisa, estou contribuindo. Não estou 

lá na sala (de aula), mas contribuo com o professor, que vem aqui e me pede ajuda. Eu 

ajudo a fazer a adaptação do currículo para quem é inclusão e para quem tem 

dificuldade de aprendizagem. Eles próprios, aqui, é uma sala de refúgio para eles 

(alunos), tanto é que tenho de fechar a porta. Quase que trancar porque eles vêm pegar 

brinquedos meus, sentar comigo, ficam ali, conversam, desabafam mesmo. É um espaço 

diferente. Ao mesmo tempo que estou fazendo uma terapia com eles, estou me ajudando 

na terapia própria [...] Cumprindo essa função, eu me sinto feliz!” 

Aparentemente, Tita ainda está em busca: “Eu acho que desgostei bastante da 

educação... bastante! Desculpa aí, professora (risos)”. 

Ênia relata que há tempo está tentando encontrar uma escola em que fique bem. No dia 

da entrevista, disse ter encontrado, mas receava que fosse removida para outra, novamente: 

“Há mais de um ano, eles pararam de me perseguir um pouco e me deixaram nesta 

escola, que eu estou muito contente. Trabalhei na biblioteca, agora estou na 

secretaria...”  

Enquanto Hilana, ainda angustiada, diz: “Eu matei a professora. (voz embargada, 

pausa) A professora não existe mais. Hoje, isso é o que mais dói. É reinventar uma outra 

Hilana que tenha função. Porque em sala de aula você pode não fazer nada [...] Como eu 

ser, de verdade, ser significativa de novo porque na sala de aula, eu não consigo...”  

Expressas em palavras, a perda das funções docentes da profissão, refletem uma perda 

de si, de identidade.  Neste aspecto, Morin (2012, p. 86) aborda que “[...] a identidade pessoal 
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define-se, antes de tudo, em referência aos ancestrais e aos pais... nossa identidade não se fixa 

afastando-se, mas, ao contrário, incluindo-se os seus ascendentes e as suas filiações”. 

Para Morin (2012, p. 87), “[...] carregamos, de maneira confusa, indistinta, essa 

multiplicidade de seres que sobrevivem, assim, além da morte”. Isto para afirmar que há 

multiplicidades internas e profundas em cada indivíduo e que “[...] Há cisão entre o psiquismo 

profundo, inconsciente, e a consciência oriunda, entretanto, dele; a consciência ignora, com 

frequência, o fato de ser copilotada por forças inconscientes, as quais ignoram a natureza e a 

existência da consciência”.   

Com exceção da dupla personalidade patológica, segundo Morin (2012), o ser humano 

tem mudanças temporárias de numerosas personalidades conforme os humores, o amor, o 

ódio, o desprezo, a indiferença, o desejo, o fervor, o êxtase, a adoração, o medo. À 

multiplicidade de personalidades ele acrescenta a multiplicidade de papéis sociais, em que, às 

vezes, os dois se cruzam. Para Morin (2012, p. 91) “[...] papéis sociais são personalidades 

estereotipadas, embaixadoras do Ego junto aos outros, mas também imagens do Ego junto a si 

mesmo. Alguns papéis, muito introjetados, comportam remodelações de personalidade”. 

Morin (2012), diz que todo ser humano como ponto singular de um holograma, 

comporta em si o cosmo, assim como todo indivíduo constitui um cosmo, que contém a 

multiplicidade interior.  

[...] Contém no mais alto grau, o paradoxo do uno e do múltiplo. A sua 

unidade produz uma dualidade e amarra uma multiplicidade. O uno 

comporta alteridade, cisões, diversidade, negação, antagonismos, 

como disse Hegel, a identidade é uma união da identidade e da não 

identidade. (MORIN, 2012, pp. 93-94) 

 

Morin (2012, p. 86), sobre a noção de sujeito, diz que este unifica o ser individual, 

comporta, também, a dualidade interior, em que “[...] o Eu objetiva-se num Ego quando se 

toma em consideração e opera, automaticamente, um anel reflexivo que, tendo fixado o Ego 

distinto do Eu, o identifica novamente com o Eu”. E complementa que “[...] o sujeito uno e 

indivisível produz, afirmando exatamente a sua unicidade, uma dualidade própria”.   

Neste sentido, algumas professoras conseguiram “conscientemente”, compreender e 

“separar” a sua “identidade” ou personalidade de “ser” professora do “fazer” da professora - 

papel social -, recuperando-se ao desenvolver outras atividades.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo de inquietações de experiências profissionais pessoais, esta pesquisa 

encontrou eco em outras já realizadas em diferentes localidades pelo Brasil: a prevalência de 

transtornos mentais e comportamentais em professores da educação básica pública e 

contribuições significativas do ambiente escolar e das relações humanas estabelecidas neste 

contexto, para o processo de adoecimento. Com objetivo de identificar/analisar elementos 

comuns nos relatos das experiências de professores da educação básica – anos iniciais e finais 

do ensino fundamental – diagnosticados no exercício de sua função, este estudo entrevistou 

cinco professoras que atuam em quatro diferentes municípios de São Paulo.  

Apesar de ainda se ter muito que estudar acerca dos transtornos mentais e 

comportamentais, com as descobertas da neurociência sobre o funcionamento do cérebro e da 

medicina do comportamento, é possível identificar que suas causas estão na combinação de 

diferentes fatores biológicos, psicológicos e sociais. Em se tratando da profissão docente, o 

próprio sujeito é instrumento de trabalho não sendo possível uma dissociação de suas ações 

com o ambiente no qual exerce sua função. Num movimento recursivo, os docentes agem 

sobre e no ambiente de trabalho assim como este age sobre a pessoa do profissional. O fazer 

da profissão está intrinsicamente ligada ao ser do professor. 

Nos relatos das experiências das professoras entrevistadas, se confirma a hipótese de 

haver elementos comuns e significativos que contribuíram para o seu processo de 

adoecimento: a escolha da profissão, as relações com seus pares, alunos e suas famílias, 

gestores, as imposições das condições do sistema educacional, muitas vezes contrárias à sua 

concepção de ensino e aprendizagem estão presentes. Além destas, as constantes situações de 

violência vivenciadas no ambiente escolar.  

Na discussão acerca destes resultados, aspectos importantes podem ser verificados. 

Assim como em pesquisas encontradas na revisão de literatura acadêmica, a presente pesquisa 

também aponta a necessidade de política pública educacional de prevenção e atendimento aos 

profissionais diagnosticados com transtornos mentais e comportamentais, bem como política 

pública de saúde que atenda às necessidades de tratamento farmacológico e psicológico, que 

ofereça condições para que estas profissionais se recuperem a ponto de desenvolver outras 

atividades tão importantes quanto as da sala de aula e, assim, consigam ressignificar o seu 

papel social e profissional.  
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Em geral, a elaboração de políticas públicas perpassa por dados quantitativos, com 

estabelecimento de objetivos e metas que, muitas vezes, deixam as singularidades relativas 

aos sujeitos - público-alvo - de fora. No entanto, há emergência na formulação de políticas 

públicas que superem a lógica racional e considerem o sujeito, o ser humano em sua 

incompletude e complexidade. Neste sentido, esta é uma tarefa difícil, mas não impossível de 

ser pensada e colocada em prática. 

Dos relatos analisados, é possível inferir que há uma necessidade, um anseio que os 

alunos e suas famílias, que os colegas da profissão e que a gestão escolar reconheçam 

profissionalmente a dedicação ao trabalho incrustado, que olhem para o seu ser e tudo o que o 

envolve, ou seja, uma valorização do ser humano por meio do seu reconhecimento enquanto 

indivíduo. As professoras expressam, aparentemente, expectativas mais significativas em 

relação aos gestores escolares, visto que não se sentem apoiados e amparados por estes no 

cotidiano. 

A valorização também está associada à manutenção do direito adquirido na profissão 

enquanto ativas, pois, depois de adoecerem e se readaptarem em outras atividades, as 

professoras tiveram alguns de seus direitos retirados, quando é, exatamente, o momento que 

mais necessitam, visto que, carentes de atendimento na rede pública de saúde, fazem seus 

tratamentos psicoterapêutico e farmacológico com recursos financeiros próprios, apesar de 

adoecerem no exercício de sua função e serem afastadas das atividades docentes em sala de 

aula por orientação médica.  

As relações estabelecidas no ambiente de trabalho contribuem significativamente na 

formação do sujeito e sua subjetividade. É um espaço onde o indivíduo estabelece relações 

dialógicas diante das contradições existentes entre os seus desejos, suas concepções e a 

realidade existencial do cotidiano escolar; que permite na recursividade, a constituição e 

construção de relações e ambiente, ao mesmo tempo, que o sujeito também se constitui e se 

reconstrói. Sendo parte do todo expresso na profissão, como num holograma, o sujeito contém 

em si este todo.  Quando as professoras expressam o sentimento de falta de apoio por parte de 

seus gestores frente às situações de violência vividas ou presenciadas externam o sentimento 

de solidão na profissão. Solidão que pode ser projeção do seu Eu - ocupação egocêntrica.  

No entanto, como o sujeito nunca está só, pois o Outro e o Nós moram nele, a presente 

pesquisa aponta para a necessidade de se repensar a ética nas relações estabelecidas em 

ambiente de trabalho, mas uma ética de compreensão da condição humana. As professoras 

diagnosticadas com uma patologia expressaram suas percepções acerca de suas vivências, 
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reais para elas. É importante ressaltar que não se tem a escuta e o devido acolhimento dos 

gestores, dos alunos, das famílias dos alunos, dos médicos que as atenderam ou as atendem 

neste trabalho. O que seria bastante interessante e com contribuições valiosas para se repensar 

estas relações conjuntamente. 

Por meio dos complexos imaginários, pode-se inferir o que subjetivamente estas 

professoras expressam. Sendo assim, o elemento da escolha da profissão sugere a importância 

de educar para a compreensão da condição humana e a necessidade de incluir educação para 

as relações éticas na formação inicial do docente. O que poderia contribuir para que o 

indivíduo consiga elaborar para si estratégias de resistência e de prevenção ao adoecimento.   

Além disso, esta pesquisa aborda a noção de sujeito que, numa compreensão 

complexa, para concebê-lo, há que se reconstruir as noções de autonomia/dependência, noção 

de individualidade, noção de autoprodução e de um elo recorrente em que o sujeito é produtor 

e produto ao mesmo tempo. 

Pesquisas acerca das relações éticas, profissionais e humanas no ambiente escolar são 

necessárias para aprofundamento da temática do adoecimento de professores. Importante 

como este tema, também, as possibilidades de políticas educacionais que considerem os 

sujeitos que não mais podem exercer sua função em sala de aula, por orientação médica. 

Durante as entrevistas, as professoras demonstraram o quanto é importante e urgente 

ter um espaço para serem ouvidas. Por meio do choro e da minúcia dos detalhes presentes em 

cada relato, é possível perceber que é imprescindível a criação deste espaço onde possam 

expressar o que sentem, como se sentem, o que desejam, o que esperam, como gostariam de 

ser vistas, como querem se sentir úteis e importantes e o quanto podem ainda contribuir para a 

educação. 

Todo e qualquer profissional está sujeito ao adoecimento. É emergencial que a 

sociedade e o poder público atentem para a realidade do docente no Brasil. A começar por 

organizar dados estatísticos identificando o número real de diagnósticos no país, traçando 

estratégias de como minimizar os impactos do ambiente de trabalho no processo de 

adoecimento destes profissionais.  

As entrevistas completas destas professoras expressam o anseio de quem grita: “Ei! 

Olhem para mim? Fiquei doente, mas ainda sou gente! Ainda tenho uma profissão”. Neste 

sentido, como retribuição a gigante colaboração nesta pesquisa, haverá um esforço para o 

máximo de divulgação de suas histórias.   
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ANEXO 1 – Solicitação ao Ministério da Previdência Social 
  

Dados do Pedido 

 

Protocolo 37400002188201601 

Solicitante ROSEMARY GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Data de Abertura 24/04/2016 11:06 

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação 

Orgão Vinculado Destinatário INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 

Prazo de Atendimento 24/05/2016 

Situação Respondido 

Status da Situação Acesso Concedido (Orientação sobre como encontrar a 
informação solicitada na Internet ou em publicações 
existentes) 

Forma de Recebimento da 
Resposta 

Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo Quantidade de afastamentos de professores das redes 
públicas por motivo de transtornos mentais. 

Detalhamento Gostaria de saber quantos professores foram afastados 
do trabalho por motivo de doenças/transtornos mentais 
no Brasil, considerando o período de 2010 a 2015, em 
todas as esferas: federais, estaduais e municipais.  

  
 

 

     

  

Dados da Resposta 

  

Data de Resposta 11/05/2016 16:22 

Tipo de Resposta Acesso Concedido 

Classificação do Tipo de 
Resposta 
 

Orientação sobre como encontrar a informação solicitada 
na Internet ou em publicações existentes 

Resposta Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
Em atendimento ao pedido de informação registrado sob o 
protocolo nº 37400002188201601, segue resposta 
elaborada pela unidade responsável: 
 
 
O Censo da Educação Básica coleta informações do 
docente ativo, ou seja, o que está em sala de aula. 
 
Por gentileza, para saber as variáveis coletadas, 
sugerimos que consulte as informações sobre a pesquisa, 
os conceitos utilizados, e as orientações de preenchimento 
dos formulários do Censo da Educação Básica, nos 
formulários e o caderno de instruções da pesquisa, 
disponíveis em http://portal.inep.gov.br/basica-
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censo/formularios-e-cadernos-de-instrucoes.  
 
Para seu conhecimento, coleta-se no referido censo o 
docente por tipo de deficiência, favor consultar a Sinopse 
Estatística da Educação Básica 2015, disponível em 
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-
sinopse , tabelas 2.48 e 2.54, porém são docentes ativos. 
Para anos anteriores tem-se de 2012 a 2014, nos 
Microdados do Censo da Educação Básica, disponível em 
http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar .  
 
 
Caso queira solicitar mais informações, é necessário 
registrar nova demanda no e-SIC, para que corram os 
prazos de atendimento previstos pela Lei de Acesso à 
Informação. 
 
Quando for negado o pedido de acesso à informação, o 
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, estabelece que 
se resguarda ao interessado a possibilidade de apresentar 
recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Em relação à presente 
demanda, o recurso será direcionado ao dirigente da 
DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS – DEED 
do Inep.  
 
 
Atenciosamente, 
 
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC-Inep 
Ouvidoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
Setor de Indústrias Gráficas, quadra 04, lote 327 
Edifício Villa Lobos – Sede do Inep, térreo 
CEP: 70610-908 – Brasília/DF 
e-SIC: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/ 
 

Responsável pela 
Resposta 

 

Destinatário do Recurso 
de Primeira Instância: 

 

Prazo Limite para Recurso 23/05/2016 

  

Classificação do Pedido  

  

Categoria do Pedido Educação 

Subcategoria do Pedido Educação básica 

Número de Perguntas 1 
 

     

 

Histórico do Pedido 
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Data do evento Descrição do evento Responsável 

24/04/2016 11:06 Pedido Registrado para o Órgão 
MPS – Ministério da Previdência 
Social 

SOLICITANTE 

04/05/2016 10:37 Pedido Reencaminhado para o 
Órgão MEC – Ministério da 
Educação 

MPS – Ministério da 
Previdência Social 

04/05/2016 11:29 Pedido Reencaminhado para o 
Órgão INEP – Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira 

MEC – Ministério da 
Educação 

11/05/2016 16:22 Pedido Respondido MEC – Ministério da 
Educação/INEP – Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira 
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ANEXO 2 – Solicitação ao Ministério da Saúde 
  

Dados do Pedido 

 

Protocolo 25820002493201665 

Solicitante ROSEMARY GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Data de Abertura 05/06/2016 12:47 

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação 

Orgão Vinculado Destinatário INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 

Prazo de Atendimento 29/06/2016 

Situação Respondido 

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-
SIC) 

Forma de Recebimento da 
Resposta 

Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo Quantidade de professores afastados do trabalho no 
SUS 

Detalhamento Gostaria de saber quantos professores foram afastados 
do trabalho por motivo de doenças/transtornos mentais 
no Brasil, considerando o período de 2010 a 2015, no 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

  
 

 

     

  

Dados da Resposta 

  

Data de Resposta 14/06/2016 16:19 

Tipo de Resposta Acesso Concedido 

Classificação do Tipo de 
Resposta 
 

Resposta solicitada inserida no e-SIC 

Resposta Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
Em atendimento ao pedido de informação registrado sob o 
protocolo nº 25820002493201665 
, segue resposta elaborada pela unidade responsável: 
 
Caso a solicitante esteja se referindo aos docentes da 
Educação Básica, informamos que essa informação não é 
coletado naquela pesquisa. No Censo da Educação 
Superior, coleta-se as seguintes situações de afastamento 
do docente, conforme arquivo em anexo: 
• Afastado para qualificação 
• Afastado para exercício em 
• outros órgãos/entidades 
• Afastado por outros motivos 
• Afastado para tratamento de 
• Saúde 
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Assim, destacamos que mesmo na Educação Superior não 
temos o nível de detalhamento requerido pela demandante 
em seu pedido, portanto, não é possível atender a 
solicitação, haja vista que o dado não é coletado. Qualquer 
dúvida estamos á disposição. 
 
Caso queira solicitar mais informações, é necessário 
registrar nova demanda no e-SIC, para que corram os 
prazos de atendimento previstos pela Lei de Acesso à 
Informação. 
 
Quando for negado o pedido de acesso à informação, o 
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, estabelece que 
se resguarda ao interessado a possibilidade de apresentar 
recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Em relação à presente 
demanda, o recurso será direcionado ao dirigente da 
DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS – DEED 
do Inep.  
 
 
Atenciosamente, 
 
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC-Inep 
Ouvidoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
Setor de Indústrias Gráficas, quadra 04, lote 327 
Edifício Villa Lobos – Sede do Inep, térreo 
CEP: 70610-908 – Brasília/DF 
e-SIC: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/ 
 
 

Responsável pela 
Resposta 

 

Destinatário do Recurso 
de Primeira Instância: 

 

Prazo Limite para Recurso 24/06/2016 

  

Classificação do Pedido  

  

Categoria do Pedido Educação 

Subcategoria do Pedido Educação básica 

Número de Perguntas 1 
 

     

 

Histórico do Pedido 

   

Data do evento Descrição do evento Responsável 

05/06/2016 12:47 Pedido Registrado para o Órgão MS 
– Ministério da Saúde 

SOLICITANTE 
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08/06/2016 16:27 Pedido Reencaminhado para o 
Órgão MPS – Ministério da 
Previdência Social 

MS – Ministério da Saúde 

09/06/2016 09:46 Pedido Reencaminhado para o 
Órgão MEC – Ministério da 
Educação 

MPS – Ministério da 
Previdência Social 

09/06/2016 10:34 Pedido Reencaminhado para o 
Órgão INEP – Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira 

MEC – Ministério da 
Educação 

14/06/2016 16:19 Pedido Respondido MEC – Ministério da 
Educação/INEP – Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira 
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

PPGE – PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada participante:  

 

Sou aluna mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Nove de Julho. 

Estou realizando uma pesquisa cujo objetivo é investigar a relação do adoecimento com a subjetividade, bem 

como identificar que fatores do ambiente escolar estão implicados nessa relação.  

Sua participação voluntária envolve uma entrevista, que será gravada para depois ser transcrita, fazendo 

parte do resultado final ou parcial da pesquisa. Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será 

mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-la.  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo para a 

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Atenciosamente 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura da aluna/pesquisadora 

        

____________________________ 

Local e data 

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de consentimento. 

 

_____________________________ 

Nome e assinatura da participante 
        ______________________________ 

Local e data 
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ANEXO 4 - Entrevistas 

Relato da professora Melina 

Bom, eu comecei na verdade a ser professora... Eu fui meio que introduzida na vida de 

professor, porque eu não queria ser professora, eu queria ser engenheira, eu queria ser 

administradora. Só que minha mãe queria, porque queria, que a gente fosse professora e eu 

acabei gostando. Ela entrou na escola comigo, foi fazer o magistério junto comigo, só que ela 

faleceu no segundo ano do magistério. Eu terminei o magistério e já comecei a trabalhar em 

94. Comecei a trabalhar como OFA
17

 no Estado
18

, com o Ensino Médio, substituindo 

professores doentes! Ficavam doentes, pegavam licenças e eu ficava substituindo. Eu substituí 

durante 9 anos no Estado, comecei minha vida profissional no Estado ainda não formada. Eu 

me formei em 94. Eu parei um pouco, parei cinco anos. Fiz um concurso e logo em seguida 

comecei a dar aula para a Educação infantil neste município. Uma coisa que queria deixar 

bem clara, é que a Educação Infantil é minha paixão. Alfabetizar é o que eu mais gosto, mas 

as pessoas têm mania de falar que você não tem perfil para fazer aquilo que você gosta. Então, 

eu fiquei de 98 até 2005, trabalhando com alfabetização, pré-escola, alfabetizando mesmo! Só 

alfabetizando os pequenininhos. Então, foi uma realização! Acho que foi a melhor época da 

minha vida enquanto profissional, enquanto professora. E você começa a ganhar algumas 

coisas: você não se importa muito, até mesmo porque é uma coisa que você gosta, mas você 

começa a ganhar tendinites, bursites, todas as “ites” você começa a ter, porque você corta 

tudo na mão, você mexe muito com mimeógrafos, na época. Hoje em dia nem tanto, mas na 

época que comecei a trabalhar o mimeógrafo era o nosso principal objeto de trabalho. Então, 

comecei a ter alguns problemas com essa questão de... de... problemas físicos mesmo. Mas até 

aí você toma remédio, parou e foi. Em 2006, eu comecei a trabalhar numa escola que tinha 

Ensino Fundamental I e que era de 1º ao 5º ano. Começou aquela coisa do perfil, de novo. 

Diretor de escola dizer que eu não tenho perfil para trabalhar com os pequenos. “Você tem 

que trabalhar com os alunos maiores.”  Foi, nesse momento que eu comecei a substituir 

professores que estavam doentes, em salas com alunos que davam problemas para estes 

professores, e eu comecei a trabalhar com 5º ano; 3º, 4º e 5º ano, com salas difíceis! Por causa 

desses professores mesmos que ficaram doentes antes de mim. Só que você gosta do que você 

faz. Você acaba criando resistência para aquilo. Então, eu fui de 2006 a 2014 trabalhando com 

4º e 5º ano, 4º e 5º ano, 4º e 5º ano; me revezando entre salas de aceleração, entre salas de ... 

                                                           
17

 Era uma classificação de professores utilizada para contratar professores temporariamente nas escolas 

estaduais de São Paulo.  
18

 A professora refere-se ao Governo do Estado de São Paulo responsável pelas escolas estaduais.  



113 
 

Tinha umas salas de... Formadas aqui neste município, como chama aquelas salas formadas só 

com alunos com dificuldade? E depois eu pegava sempre as salas com os alunos que tinham 

mais problemas mesmo. E eram “Ns” problemas: era problema de aprendizagem, era 

problema com a família, era é... problema com drogas, problema de tudo o que era tipo! E 

você como professor, infelizmente, você tem uma carga muito grande. Porque você não fica 

livre desses problemas. Não adianta você dizer assim: “O meu trabalho é lá, o problema fica 

lá!” Não fica! Você fica cinco horas, durante cinco dias na sala de aula com a criança, você 

acaba com aquele instinto paternal, maternal. Você acaba tendo relações afetivas com essas 

crianças. Não é raro você enfrentar problema com pai; pai vim te xingar, são coisas que você 

vai relevando... Problemas com algumas direções, também, que é importante que você esteja 

na escola, não importa que jeito você esteja, você estando lá, está ótimo! Sua sala não tendo 

que ficar com outra pessoa, está ótimo! Então, tudo isso vai tirando suas forças! E a gente, 

tem uma tendência, principalmente, professor, tem uma tendência de achar que pode tudo. 

Infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa: “Não! Estou doente! Não! Mas quando eu chegar 

na escola, melhora! Vou trabalhar! Ihhh! Vou até esquecer disso!” Você está com dor de 

cabeça, você está com cansaço, e eu já vinha nesse processo de cansaço. Primeiro, por dobrar; 

durante toda a minha carreira profissional eu sempre trabalhei em dois períodos, cheguei a 

trabalhar três períodos! Dois períodos na prefeitura e um no Estado. Eu trabalhava 17, 18 

horas por dia! E você acaba tendo... colocando os seus problemas de lado para poder resolver 

problemas dos outros. Então, o que que acontece? Eu já vinha nesse estado de várias dores de 

cabeça desde 2008. Primeira crise que eu tive foi depois que eu tive minha filha. Passei alguns 

meses em casa e voltei. A primeira crise de dor de cabeça tive no final de 2008. Só que o 

médico falou que poderia ser cansaço da gravidez e você vai deixando! Você vai deixando, 

você vai deixando. Quando foi em 2010, eu tive uma outra crise e foi uma crise de internação! 

Fiquei três dias internada, eu não conseguia olhar para a claridade, não conseguia falar com as 

pessoas e ... você vai percebendo que no momento que você começa a ter essas dores, que no 

meu caso, a doença começou a aparecer com dor de cabeça, a gente é... Durante o dia você 

com nervoso, você acaba liberando coisas, liberando enzimas que passa! A dor de cabeça 

passa! Simplesmente, passa! Só que depois ela volta, só que muito mais forte! E esse foi o 

meu caso. Eu não ia ao médico, os médicos que a gente vai, geralmente, eles falam: “Não, 

isso aí passa! Vou te dar um remédio e amanhã você está nova em folha! ” Então, fui 

seguindo esse processo de ir aos médicos, nesses médicos de posto, de hospital, e eles falarem 

isso. E eu achava que estava tudo bem! Quando foi em 2013, eu tive um “pré-infarto”. Eu 
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estava fazendo uma atividade com os professores na escola, estávamos juntos, eu comecei a 

falar e quando acordei, eu estava no hospital. Então, o médico falou: “Você teve um pré-

infarto e você tem que tomar cuidado porque você está com estresse. Você tem que se afastar, 

tem que se cuidar, você tem que melhorar sua alimentação, ter um pouquinho mais de 

descanso, conseguir dormir 8 horas por dia...” E eu lá só falando: “Ram, ram, né?” Eu saí de 

lá e fui trabalhar. Saí, fui trabalhar e, como eu vi que eu tinha melhorado, parei de tomar o 

remédio que ele deu. Fiquei de 2013 para cá... 2013, 2014 ... quando foi 2015, eu peguei uma 

outra sala muito, muito, muito difícil! A sala foi difícil, muito difícil! O problema não era só 

com os alunos dentro da sala de aula, porque aluno a gente consegue contornar. Porque aluno, 

esteja ele onde estiver, eles ainda têm um pouquinho de respeito pela gente. Você fala um 

pouquinho mais alto, eles é....atendem. O meu problema foi muito de profissionais mesmo da 

minha área. Fazer maldade com meus alunos. Aquilo foi me pilhando. E o gatilho foi no dia 

em que dois alunos se agrediram em sala de aula. Eu já tinha avisado que um aluno estava 

sofrendo bullying dentro da escola pelo colega e ninguém fez nada. E o menino xingou ele 

dentro da sala de aula e ele foi para cima. Eu não consegui tirar porque eram dois rapazes: um 

tinha treze e outro tinha doze. Os dois eram maiores que eu. Então, eu passei mal dentro da 

sala de aula. Vim embora para casa passando mal e quando cheguei na minha casa é que fui 

acudida. O médico falou assim: “Vai ter de ficar internada!” Fiquei três dias internada. E o 

diagnóstico foi que eu estava com ...  Como chama? O meu organismo tinha colapsado. Eu 

não tinha mais para onde correr. Eu tinha colapsado. E o médico falou: “Ou você para, ou 

você para! Você vai parar de um jeito ou de outro! ” Busquei um psiquiatra e comecei a ir. 

Você vê toda a sua carreira cair por terra. Porque o médico chega para você e fala assim: “Se 

você não parar, você vai morrer! Se você morrer, você deixa pessoas que dependem de você... 

Se você parar, você vai ter que parar muita coisa na sua vida. ” Então, eu entrei em pânico! Eu 

chorava dia e noite. Fiquei duas semanas sem dormir neste processo todo, antes de eu sofrer o 

pré-infarto ... eu chegava em casa e do jeito que eu estava, eu continuava, acelerada. E ele (o 

médico) dizia assim: “Você tem que se acalmar! Desacelerar seu organismo, está muito 

acelerado! ” Comecei a tomar alguns remédios como fluoxetina e outro que não lembro o 

nome agora... Ele (o médico) falou: “Você vai tomar esse daqui uma dose por dia, para a 

gente ver como você reage. ” E ele começou a me dar duas doses por dia, quatro fluoxetinas 

por dia, para meu organismo poder parar um pouquinho! E assim mesmo eu só conseguia 

dormir apenas 3 ou 4 horas por noite. Então, ele me passou esse remédio que era mais forte: 

cortar em quatro partes para tomar uma. E me deu o remédio. Eu tomei uma vez e dormi 
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durante muito tempo. Dormi, assim, quase 8 horas seguidas. Para mim era muito tempo 

porque eu não estava dormindo nem cinco... eu fiquei com medo de tomar o remédio de novo 

e ficar muito tempo dormindo, então, parei por uns dois dias. Só que nesses dois dias que eu 

parei, o que acontece? O efeito do remédio passa e volta com mais força. E, assim, ninguém 

fica, ninguém entra em depressão porque quer. Depressão é uma coisa que ela vem! Você está 

aqui hoje, amanhã... então, eu saia de casa para ir trabalhar, quando chegava na portaria eu 

não conseguia sair... eu sabia que aquilo que eu achava que estava acontecendo, não estava 

acontecendo. Como eu disse, você tem noção de que aquilo não é real, mas aquele medo que 

vem é mais forte do que você. Então, eu voltava para trás. Voltava para trás, deitava e dormia. 

Deitava, tomava o remédio e dormia. Eu fiquei nesse processo até o médico dizer: “Eu vou te 

afastar, senão você não vai conseguir fazer nada nesse tempo. Você não vai conseguir chegar 

perto da escola. ” Eu não conseguia ir para esta escola, em particular. Para a outra eu ia, numa 

boa. Eu saia de casa para ir para outra escola, eu não sentia esses sintomas. Nesta escola, em 

particular, eu sentia...eu sinto até hoje. Eu dou a volta... eu trabalho numa escola perto ... eu 

dou a volta para não ter que passar em frente. Dou uma volta muito maior, eu ando muito 

mais para não ter que passar na frente... eu não consigo passar em frente daquela escola. 

Assim, é uma coisa que te traumatiza! E eu fiquei seis meses, de agosto até dezembro, 

afastada. Eu estava medicamentada mesmo. Com medicamento forte tomando para poder não 

pensar nos alunos, porque eu me preocupava. Eu pensava nos alunos, com o que ia acontecer 

com eles. Aquele sentimento de que você foi fraco, de que você deixou suas crianças para os 

outros cuidarem, que não vão cuidar direito. A gente acha, também, que a gente cuida deles 

melhor que todo mundo e, o fato de você estar sendo medicado. Isso é muito ruim. Porque 

você acha que não vai voltar nunca mais, você se acha a pessoa mais inútil do mundo. Você 

vai ao médico, você passa mal, e o médico aumenta sua dose.  (choro – voz embargada - 

continua chorando) Então, o médico aumentou minha dose três vezes. E falou: “Vou te afastar 

e você não pode mais trabalhar. Você não pode mais fazer isso que você está fazendo. Você 

vai morrer. Uma hora ou outra você vai cair durinha e vai morrer. ” Eu estou trabalhando, 

hoje, de teimosa mesmo que eu sou. Porque não era para eu estar dentro de uma sala de aula, 

dentro de uma escola, não era para eu estar convivendo com aluno, nem com problemas de 

escola e nem nada. E o tempo que você passa afastado não é só você que se sente inútil. 

(choro) As pessoas fazem você se sentir assim. Porque seus próprios colegas de trabalho 

chegam e falam: “Ah... Para com isso! Procura uma igreja! Vai procurar Deus que seu 

problema é falta de Deus! ” E não é. O seu problema não é falta de Deus! É falta de ... você 
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não tem mais estrutura. Sua estrutura está destruída! Você tem que se erguer de novo. Eu 

fiquei esses seis meses, mas eu tomo meu remédio até hoje, ando com ele na bolsa e quando 

eu sinto que está acontecendo alguma coisa ... porque se eu não tomar ele para ficar centrada, 

eu perco a noção de onde eu estou. (choro...voz embargada) Eu já me perdi algumas vezes e a 

sorte é que, eu não conheço muita gente, mas eu sou muito conhecida. Então, as três vezes em 

que eu me perdi, me acharam. As pessoas me acharam e me trouxeram em casa. (choro) 

Então, assim, você perde a noção, você entra no ônibus ou entra em algum lugar, você 

sabendo onde você mora, você sabe que é por ali, mas você não sabe onde é, você não 

consegue saber seu endereço, você perde a noção de tudo. Você esquece. Por mais que você 

tente lembrar, você esquece. Dá um branco, um branco total na sua cabeça e (choro) você não 

consegue lembrar onde você está, quem você é, seu nome, você não consegue saber... depois 

que você toma remédio, que você relaxa, que você vai voltando aos poucos. Nesse processo 

todo, por exemplo, eu esquecia algumas palavras, tem hora que eu sei o que quero falar, mas 

não consigo falar aquilo. Esqueço como é que fala a palavra, como é que se escreve algumas 

coisas... a sua memória fica horrível! Você esquece. Você, simplesmente, esquece. Então, 

você tem que voltar a ler muito... E assim, dependendo do que você lê, você fica pilhado. É 

uma coisa muito estranha! E as pessoas... o problema da depressão é que ela é uma doença é, 

como se fala, é uma doença invasiva! Está ali, aparentemente você está ótima, mas ela está 

ali. E só quem teve depressão, pode ver como que ela é. Se você nunca passou por um 

processo depressivo você não entende. Você não entende mesmo! Você fala assim: “Porque 

essa pessoa, essa pessoa não está com depressão, está é doido! ” Porque você tem reações que 

a gente tem que não são normais! Do tipo de você entrar no banco e, de repente, você vê 

aquele monte de gente olhando para você, dar o medo e você sair correndo; de você estar 

sentada num lugar e você começar a chorar do nada! Você lembrou de alguma coisa que se 

passou lá atrás, e aquilo te afeta. E a depressão é uma doença que ela tem um gatilho. Você 

pode ficar anos com sintomas de depressão e, de repente, vem um gatilho. Acontece alguma 

coisa, mínima que seja, estoura. O meu gatilho foi a briga dos alunos. Aqueles dois alunos 

brigando... e olha que não era a primeira vez que eu via aluno brigar. Não foi a primeira vez 

que eu apartei briga de aluno. Eu já tirei arma da mão de aluno, eu já tirei faca da mão de 

aluno. E aqueles dois meninos brigando, foi o meu gatilho. Uma briga na sala de aula. Foi 

uma briga besta ... uma bateu no outro, derrubou no chão, e eu apartei os dois. Mas, como o 

médico disse, aquele foi o meu gatilho, aquele foi minha gota d’água. E este ano optei por 

trabalhar só com creche, só com bebês mesmo... eu falei, enfim, eu coloquei uma coisa; “Não 



117 
 

quero que criança fale! ” Tinha que ser bebê mesmo... não pode falar! Se falar eu já fico... eu 

já olho assim para as crianças do maternal II, vejo eles falando, eu já fico olhando para eles 

meio que achando que eles vão se agredir... é uma coisa estranha! Então, todo dia quando eu 

saio, eu tomo o meu remédio e vou trabalhar. Quando eu chego, dependendo de como eu 

estou, eu não tomo. Essa semana que passou eu fiquei muito cansada. E tomei. Fora isso, eu 

não tomo mais. Se você toma, você vicia! Nos meses que eu estava dentro de casa, eu não saia 

e fiquei seis meses afastada. Eu saia assim: ia ao mercado, comprava o que eu tinha que 

comprar, voltava; ia fazer alguma coisa no banco, eu voltava o mais rápido que eu podia de 

taxi, fiquei esse tempo todo praticamente enclausurada.  De medo, tinha medo e medo de um 

monte de coisa. E é coisa pequena! Você pensa que tem gente entrando em casa e vai fazer 

mal para você...você sabe que não entra, sabe que aquilo não está acontecendo, mas o seu 

medo faz você ver isso. Eu via a porta do meu apartamento, aberta, por várias vezes 

achando... eu a tinha visto aberta, mas ela não estava aberta, estava trancada! E você fica 

desse jeito! Completamente descontrolada! Então, qualquer coisa você chora, chora do nada! 

Você pode estar num lugar mais feliz do mundo e de repente você está chorando. E ninguém 

entende nada. Então, algumas pessoas falam: “Ah! Isso é frescura! Você tem de ser um 

pouquinho mais forte! ”, mas ninguém sabe seu histórico de vida, do seu histórico 

profissional, de como você vem e isso é culpa da gente! É culpa da gente, é culpa do sistema, 

tem um monte de coisa para ser ... da própria sociedade... é questão de o professor ter virado 

babá, mãe, médico, hospital, tudo! Professor é o cara que tem mil e uma utilidades. É o Bom 

Bril! E, às vezes, a gente acaba assimilando isso. De que você pode resolver tudo! Isso te 

afeta muito! Às vezes a gente vê aqueles professores que são meio loucão, que chuta o pau da 

barraca, não querem nem saber! E você fala: “Olha só! Não é profissional! ” Esse é 

profissional! Porque ele sabe que se ele fizer o que a gente faz, que a gente fica pilhado, ele 

vai acabar com a vida dele. E vai deixar de ser professor! Hoje, eu pretendo continuar 

trabalhando com creche até aonde eu aguentar. Talvez, não sei se volta. Eu não sei se ela (a 

depressão) tem um retorno. Não sei. Pode ir e pode voltar a qualquer momento. E eu não sei 

exatamente como, o que me aguarda pela frente, mas por enquanto os bebês estão resolvendo. 

Por enquanto é xixi nas fraldas, só (risos). Mas eu não consigo. Uma das coisas que eu não 

superei do meu período da crise, foi passar na frente dessa escola e olhar para o rosto de 

algumas pessoas que me fizeram bastante mal. Não um mal físico, mas um mal de, de, de... 

fazer coisas com os meus alunos, que eu não gostei de ver. Isso acho que foi uma das coisas 

que mais me adoeceu, que mais me deixou triste. Porque, eu não podia fazer nada. Eu cheguei 
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numa escola naquele ano, eu não conhecia ninguém, as pessoas falavam daquelas crianças 

como se elas fossem monstros! E aquela sala foi feita para ser tirada dali. Tinha aquela pilha 

de: “Olha! No final do ano, eu não quero nenhum aluno reprovado, saiba ler ou não! Vai sair 

tudo daqui! ”. É umas coisas que, primeiro, vai contra seus princípios: desde que me entendo 

por gente, que eu sou professora, você não pode passar aluno que não sabe. Eu tenho que dar 

subsídios para ele superar as dificuldades dele e ele pelo menos, conseguir... agora, você tem 

aluno no 5º ano que não sabe ler! Eu tinha alunos que não sabiam ler.  “Esse não fica! Esse 

não tem conversa! Esse vai de qualquer jeito! Esse daí, olha, não tem mais jeito! Não vai ser 

ninguém! ” Então, já taxa a criança. É uma criança que vem de família desestruturada, 

drogada, com todos os problemas possíveis e inimagináveis! E ele chega na escola e as 

pessoas falam isso para ele: “Olha, você é um ninguém! O seu fim vai ser na cadeia! ” Eu 

escutei isso dentro da escola! Esse menino, o fim dele vai ser cadeia! Ou vai morrer numa 

boca de fumo. Você fica, você começa a ouvir esse monte de coisa e a sua estrutura vai para o 

ralo! E você tenta defender a criança e você não consegue, e você não conhece o histórico 

dela lá atrás, ninguém te passa documentação nenhuma, não existe o histórico dessa criança. 

“Olha, quero os portfólios! ”, por exemplo. Porque eu fiz na outra escola e tinha portfólio dos 

alunos. Eu tinha os relatórios. Eu tinha que fazer... eu tinha que grudar lá na folhinha. Minha 

diretora olhava tudo e circulava até as vírgulas que eu colocava errado. E estavam lá. Era só 

pegar os relatórios dos alunos e me entregar. Eu ia saber o que fazer com eles. Me 

respondiam: “Não, não tem relatórios deles! ” Eu dizia: “Como não tem relatórios desta 

sala?!” Falavam: “Não tem! Não vou te dar o relatório dessa sala porque não tem! ” Insistia: 

“Como não existe relatório dessa sala?! Essa sala é da escola, está na escola desde o pré, 

como não tem relatório dessa sala?!” E continuavam afirmando: “Não tem! Simples assim: 

não tem! E no dia em que você for faltar, avise cedo, pois ninguém vai ficar com seus alunos. 

Ninguém aqui vai ficar com eles, porque ninguém gosta deles aqui. ” Como assim, gente?! Os 

alunos são da escola?! Eles não são meus alunos, são da escola! Então, eu acho que, que... o 

que mais me judiou, o que mais me fez ficar doente, doente mesmo esse ano, foi esse tipo de 

coisa. Não foi nem a questão dos alunos mesmo, porque aluno, se você se propor a ser 

professor, hoje, você tem que ter uma estrutura muito boa! Porque você não vai encontrar esse 

aluno, igual a gente encontrava em 94, que você entrava dentro da sala e tinha sala que os 

alunos se levantavam para você. Eu ficava encantada com isso! Eu estava começando meu 

magistério, quando entrava na sala de 1º ano e os alunos levantavam para mim, eu sentia-me 

tão...! Sentia-me valorizada, pelo menos, respeitada. Hoje, você entra numa sala de aula, você 
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desvia da cadeira, porque você vai levar uma. Mas, também, você não pode tratar a criança 

desse jeito, porque afinal de contas ela não tem culpa dessa sociedade que ela vive. Até ela se 

tornar um adulto e começar a ter culpa também, ela está inserida dentro daquele contexto e ela 

tem que ter subsídios sim! É uma coisa que vai contra tudo o que você aprendeu na vida! 

Tudo o que você aprendeu, você joga na lata do lixo, e fala: “Olha! Agora eu tenho que ser 

carcereiro da FEBEM
19

! ” Era o que estava parecendo! E isso vai acabando com você! Vai 

acabando com você, com o estímulo, com a autoestima. Eu faltava, eu faltava muito! Sentia 

muita dor de cabeça e toda vez que eu tinha que sair da outra escola e ir pra aquela escola eu 

começava a sentir dor de cabeça, eu passava mal pelo caminho. E aquilo foi me angustiando, 

me angustiando até que chegar no limite que chegou. Tive seis meses de afastamento. E eu 

escutei coisas do tipo: “Ah, mas não quer trabalhar mesmo! Não quer trabalhar! Já é 

dinossauro da rede, está perto de se aposentar! Não quer mais trabalhar! Não precisa de 

dinheiro! Isso daí? Isso daí é manha! Vai procurar Deus! ” Desse jeito, né? “Procura uma 

igreja que você deve estar com algum encosto!” Coisas desse tipo. E é coisa que vai 

maltratando você. Enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto tudo! Você trabalha e 

era jogada lá na lata do lixo. Você queria fazer uma atividade com os alunos: “Não!  Nem se 

preocupa, porque eles não vão fazer! Está perdendo seu tempo! Ih! Essa prova aí? (Bate as 

mãos demonstrando indignação) Seus alunos não podem fazer essa prova! Eles têm de fazer 

prova de primeiro ano! ” “Mas eles estão no quinto! ”, eu dizia. “Mas eles têm de fazer prova 

de primeiro! Se não eles não vão ter nota e como você vai passar eles no final do ano? No 

primeiro bimestre eles não podem ter nota vermelha! Senão, eles não vão passar. Eles não 

podem mais ficar aqui. ” E realmente, a sala passou! E a outra professora que ficou no meu 

lugar, sofreu as mesmas coisas que eu sofri, tanto é que ela falou assim: “Olha, eu entendo 

tudo o que você passou! ” Eu nem a conhecia e no dia em que encontrou comigo ela falou 

assim: “Eu entendo tudo o que você passou! Porque não foi fácil! Não é fácil! Pelo tempo que 

eu fiquei, três meses, eu acho que você aguentou muito! ” Então, é assim! É o que a gente 

enfrenta hoje dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, não... dentro das escolas. Porque, 

a escola quando ela tem é ... maus alunos... a gente consegue contornar. Quando ela tem maus 

gestores, não. Quando os gestores de uma escola não sabem o que estão fazendo ali é a gota 

d’água. E a gente tem um monte... Eu falei para você que eu ia chorar! Eu acho que da minha 

vida profissional é isso mesmo! Eu tive bons momentos, graças a Deus, que era a profissão 
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que eu não queria, mas que acabei me apaixonando por ela. (risos) Fui fazer engenharia civil e 

não segui a profissão, porque eu queria continuar sendo professora. Eu fiz engenharia civil 

pela USP, seis anos de engenharia, depois é que fui fazer a Pedagogia. Trabalhei na área por 

dois anos, mas não quis ficar. Você ganha muito bem!  Você ganha muito bem mesmo! O que 

eu ganho por mês trabalhando em duas escolas, fazendo a carga horária que eu faço, eu 

ganharia em dois dias só assinando uma planta, que outra pessoa pode fazer, qualquer outro... 

só assinando, só emprestando meu nome. Eu ganharia isso e mais, dependendo de ... Só que, 

assim, não adianta! Sabe, tem gente que fala: “Ah, ser professor é uma vocação! ” Às vezes 

até acredito que seja mesmo! Ou carma! A gente gostar tanto de uma coisa que judia da gente! 

A profissão de professor, ela judia de você! Isso sim, se você se propõe a fazer! A ser 

professor! Eu não gosto muito que me chame de educador. Porque eu acho que educar, todo 

mundo educa. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa 

para te falar... eu sou professora! Me formei, sou professora, tive professores, assim, muito... 

tive uma professora de didática que aquela ali valeu por todos os professores que eu tive, 

porque ela era ponta firme. Ela falava para nós direto: “O dia que você sair daqui, que você 

entrar numa sala de aula, você se lembre que você está lidando com vida! ” (Voltou a chorar) 

E de repente é isso! A gente não é médica, mas a gente pode destruir a vida de uma pessoa só 

de falar com ela. (Choro) Dependendo do que você fala para uma criança, independentemente 

da idade dela, se ela estiver no quinto ano ou primeiro, não importa, é uma criança! Você vai 

destruí-la e ela nunca mais... porque querendo ou não, você é alguém em quem ela se espelha, 

ela está ali. Você vê muito isso na alfabetização. Você vê as crianças brincando na hora do 

recreio, te imitando! Então, se você é um professor que você grita muito, gesticula, que você 

fala alto, você... eu via meus alunos na hora do recreio. Eu tinha mania de falar com as mãos. 

Eu os via falando igual a mim, na hora do recreio, com os outros. Então, você passa a 

entender que, assim, que você tem, tem, tem... como se fala? ... um, um, um, uma 

responsabilidade muito grande! E isso pode ser destruído de uma hora para outra! É muito 

frágil! (Chora) Você demora anos para construir uma coisa e, de repente, ela pode ser 

destruída. Porque você pode ficar doente e acabou! E é triste! Se eu juntar os nove anos de 

estado que eu tenho com uns 18 de magistério, lá se vão 24 anos! E você pode perder isso, 

porque você pode ter um colapso nervoso e morrer! Ou então, você pode, de repente, ficar 

readaptado e as pessoas falarem: “Olha lá, oh! O cara não quer mais trabalhar! Fica aí 

enchendo o saco dentro da escola.” Assim, as pessoas precisam aprender a respeitar o que os 

outros estão passando, entendeu?!” E a nossa categoria é muito desunida, não é unida. Sabe, 
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eu já escutei assim: “Esse bando de sanguessuga, que depois que consegue dois cargos se 

readapta para ficar recebendo dois salários.” Como se o salário da gente fosse muito bom! E 

ninguém... e não é! As pessoas ficam doentes! As pessoas, elas vão no limite! Chegam ao 

limite! Eu conheço uma professora que, olha, vou falar uma coisa para você, eu gostaria que 

ela fosse professora da minha filha! Ela não pode ser professora da minha filha porque ela 

surtou! Surtou! Surtou de um jeito que ela não consegue! Ela trabalhava na escola junto com a 

gente, agora ela trabalha na biblioteca e fez todos os jogos que a gente usava na escola. Ela 

fez todos os jogos que a gente usava naquela escola, se você for lá e pedir jogos de 

alfabetização, ela vai te indicar todos e vai te dizer para que serve cada um deles. Só que ela 

não pode entrar na sala de aula! Porque ela pirou! Ela pirou! E eu, particularmente, participei 

desta época porque foi logo que eu cheguei lá! Ela saía, sentava no chão e ia chorar lá atrás da 

escola! Ela chorava, chorava, chorava, chorava, chorava, assim, desesperadamente, e a gente 

não sabia o que fazer com ela! A gente não sabia, a gente entrava em pânico, a gente não 

sabia o que fazer! Você não podia dar os remédios que ela tomava... ela tinha que se acalmar 

para tomar. Então, você tinha que ligar para alguém da família para alguém medicá-la e levá-

la para casa, porque ela não conseguia; ela não conseguia mais! E até hoje ela sente. Ela vê a 

gente com as crianças, ela sente muito... remorso. Ela falava: “Eu me sinto uma inútil por não 

poder estar em sala de aula! ” Então, assim, não é uma coisa que a gente quer, é uma coisa 

que é imposta para nós! E é assim! Vamos levando! Vamos devagar! E agora é minha vez... 

de limpar bumbuns! (risos) Mas estou gostando, eu adoro os bebês!  

Pesquisadora: Mas você disse: “ Eu gosto de Educação Infantil! ” Foi a primeira coisa 

que você falou.  

Melina: É, agora eu não estou ensinando a ler, estou ensinando a falar! (Reinicia o 

choro) 

Pesquisadora: E como é para você? 

Melina: Assim, na parte didática, eu me sinto num recomeço! Eu não sei trabalhar com 

eles... (Choro) Trocar fraldas, fazer essas coisas, você .... (Choro) E este ano eu tive muita 

sorte, porque, eu peguei duas A.D.I.
20

 de manhã, que são meus anjos da guarda! Elas me 

ajudam em tudo! Se tem alguma coisa... Eu falo para elas: “Gente, o que vocês costumavam 

fazer?” Elas falam, eu vou lá, eu pesquiso, eu tento, porque no berçário
21

 é tudo.... Você tem 

de fazer atividades de cinco minutos! E acabou, não dá mais para você fazer nada que não 
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 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – atualmente, são Auxiliares de Classe que têm a função de auxiliar o 

professor nos cuidados e na educação das crianças de zero a três anos de idade.  
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 São turmas com alunos de seis meses a um ano de idade.  
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seja uma atividadezinha de cinco minutos. Então, ela tem que ser muito bem estruturada e 

muito bem feita! Senão você não consegue nem fazer isto. São quarenta minutos para colocar 

todo mundo ali prestando atenção em você e cinco minutinhos para fazer. Pronto, fez, acabou! 

Não dá nem tempo, né?! E assim, eu tenho, na verdade três: de manhã são três anjos da 

guarda, que são as três A.D.I. que ficam comigo na sala ... A diretora, eu falei para ela no 

início do ano que eu não tinha experiência nenhuma. Ela sempre falou para mim, assim: 

“Olha, o dia que você não estiver bem, fica em casa, porque isso aí que você está passando 

não é uma coisa qualquer. E conta sempre com as meninas e quando precisar de mim. ” Tanto 

é que todo dia ela vai na sala. Todo dia ela entra naquela sala, pergunta se está tudo bem, 

pergunta como é que eu estou; pergunta para as meninas se está tudo bem. Então, assim, ela 

tem uma preocupação muito boa com os alunos, com o berçário. O berçário é a menina dos 

olhos dela, deixou bem claro isso. Se ela vê que a gente está com muita coisa lá para fazer e 

vê que as crianças estão chorando demais, ela desvia alguém de algum lugar, coloca lá. Tem 

dia que a gente tem cinco ou seis (adultos) para dezesseis crianças dentro da sala. Ela sabe 

que a gente tem uma inclusão
22

. Ele não dá trabalho, é uma inclusão que não é inclusão. Ele é 

mais esperto que a maioria dos alunos na sala, só dá trabalho na hora de dormir; essas coisas 

na hora de lidar com ele que é difícil, e ela está sempre de olho. Mas ela não fica com aquele 

negócio de vigiar você. É de ter um cuidado de saber que você... e eu falo mesmo: “Na hora 

em que eu não estiver aguentando, eu vou pedir socorro! ” Então, eu já deixo avisado. À 

tarde, tem duas A.D.I. que elas são mais professora na sala do que A.D.I. Elas são bem assim 

... adoram aquelas crianças! Elas, no começo, ficaram com certo receio de mim por eu ser a 

Melina
23

. Porque, as pessoas, eu não as conheço, mas as pessoas ouvem falar de mim e acham 

que: “Nossa, nós vamos trabalhar com a Melina! ” Eu chegava e elas não deixavam eu trocar 

as crianças. Achavam que eu não tinha que trocar as crianças. Então, sentei com elas, 

combinei direitinho: “Olha, temos que dividir as funções”. Isto ocorre até hoje e elas têm uma 

certa vergonha de me ensinar a fazer as coisas. E eu já falo logo para elas: “Olha, ninguém 

nasceu sabendo, não! Então, vocês já estão aqui a mais tempo do que eu.” Hoje elas já ficam 

mais sossegadas de ensinar, de falar algumas coisas. Tem uma delas que é mais dinâmica e às 

vezes ela começa a fazer alguma coisa e fala: “Ai Melina, eu comecei a fazer...” Eu digo: 

“Não, você começou a fazer, continua. Eu fico aqui de A.D.I. hoje.” (risos) Então, elas fazem 

e ajudam bastante e a diretora levando... uma hora eu chego lá também. Mas, é aquela coisa, 
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 Melina é conhecida na rede onde atua por ser líder de comissões que organizam negociações trabalhistas com 

a prefeitura, paralisações e greves quando estas ocorrem. 
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se eu tiver outra recaída, eu não volto mais para a sala de aula, de jeito nenhum... de nenhum 

jeito. O médico já me deixou bem claro. Agora, em janeiro era para eu ter voltado e ela ia ver 

se eu realmente podia voltar para a sala de aula. Eu não voltei lá mais. E até hoje ele está 

aguardando meu retorno.  

Pesquisadora: E quem te autorizou a voltar a trabalhar? 

Melina: (silêncio) – Ninguém. Quem me autorizou fui eu. Acabou meu período de 

licença, eu não voltei ao médico. Então, qualquer coisa que aconteça eu tenho que voltar lá. 

Espero que qualquer coisa que aconteça seja fora da escola. Na prática, eu estou em 

tratamento. Mas, assim, ele não tem culpa de eu não ter voltado (ao médico). Ele não pode ir à 

minha casa me buscar. Voltei mesmo para a escola para testar, para ver se eu mesma ia 

conseguir. Seis meses afastada é muito tempo. Você começa a se sentir excluído... você 

começa a achar que o mundo acabou para você. Eu me sentia excluída. 

Pesquisadora: Excluída... me explica melhor. 

Melina: É uma exclusão de pessoa mesmo, nesse sentido. Eu me sentia um ser humano 

inútil! De você falar assim: “Você não vale mais para nada!” E você ter que se medicar para 

não começar a pensar assim. É uma coisa doida! E você fica à base de remédio por um tempo. 

Agora que eu comecei o ano, abril... agora que entrou a semana de maio estou mais cansada, 

mas cansada fisicamente... Eu estou meio estranha... você sabe quando você está ficando... 

você só não sabe quando é o pico. Isso você não consegue saber, mas quando seu emocional 

começa a ficar abalado, você sabe. Aí, o que eu tenho de fazer: voltar, tomar os remédios e... 

na prática eu tinha que procurar um médico... Mas eu não fui. Não fui procurá-lo ainda. Quero 

ver se eu aguento pelo menos até junho ou julho que vou fazer um check-up de novo. Vou na 

consulta, conversar com ele (médico) de novo e vou pedir para fazer um exame mais 

detalhado... pedir para ele me dar um relatório constando exatamente o que é que eu tenho, 

porque ele faz os relatórios e estes ficam com ele... ele põe o diagnóstico no relatório. O meu 

relatório, o meu diagnóstico que está com ele, é que estou em depressão, estou num processo 

de depressão e... gente como é o nome? ... é uma síndrome... não lembro o nome...eu fico 

pilhada, ao invés de ficar apático. Eu não fico apática, eu fico pilhada! Eu não durmo, eu não 

como e eu fico...o seu cérebro, você sente que o seu cérebro não para de funcionar. Essa 

síndrome e também a depressão, tendo o fato de eu ter tido um pré-infarto. Toda vez que uma 

pessoa tem um pré-infarto ou infarto ou qualquer coisa relacionada... você tem sequelas e uma 

delas é a depressão. Você não morre... ou fica paraplégico, ou algo assim, ou depressão. Se 

você não cuidar ela pode ser tornar uma coisa pior. Mas o que me afetou bastante foi essa 
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síndrome. Ela me afetou bastante! É dessa síndrome que vem o fato de eu não lembrar as 

coisas. De eu perder a memória. Ás vezes eu perco a memória recente. Depois eu leio para 

você.   

Relato da professora Amélia 

Amélia: Poderia dizer que não eu queria ser professora. Sempre quis trabalhar no 

banco, mas como estava numa onda de todo mundo fazer curso técnico e fazer alguma coisa, 

eu procurei... meu pai queria me obrigar a fazer processamento de dados...eu nem sabia o que 

era isso. Eu, sempre muito rebelde, sempre quando ele falava: “Você tem que fazer!”, eu 

procurava fazer outra coisa. Eu, gostando de estudar, procurava outra coisa, mas que eu 

gostava..., mas sempre era do contra. Procurei e acabei fazendo CEFAM. Você já ouviu falar 

de CEFAM?  

Pesquisadora: Sim  

Eu fui atrás. Fui descobrindo estudando mesmo que eu gostava de ser professora. Eu 

me lembro que na oitava série a professora me disse: “Ah, você vai ser professora!” E eu 

disse: “Eu nunca vou ser professora na vida! (risos) A última coisa que vou querer ser na vida, 

é ser professora” Então, fui fazendo e fui gostando. Não no estudo... foi na hora do estágio 

mesmo...  E não no primeiro momento... foi na segunda etapa, porque no primeiro momento, 

minha professora me falou que eu não servia para aquilo. (Risos) E na segunda (etapa do 

curso com estágios) ela falou: “Nossa! Como você tem uma boa didática! ”... E eu comecei a 

gostar. Vim para este município... Terminei o curso e passei no concurso daqui já. Estou aqui 

desde então. 

Eu trabalhei dez anos, tranquilamente, sem nenhum problema de saúde. Sendo super 

perfeccionista, gostando do que fazia, mas eu estava cansada (risos demonstrando 

nervosismo) Dez anos diretão... Eu fazia manhã aqui, à tarde estágio de psicopedagogia na 

clínica e à noite a faculdade... eu não sei também se isso saturou... Eu estava fazendo uma 

coisa diferente para sair um pouco da sala de aula, para arejar um pouco a cabeça e acabei não 

conseguindo logo de imediato... Eu tive uma boa reviravolta na vida... Terminei um 

casamento, mas estava tudo bem com meu trabalho. Não tive problema nenhum. Ao contrário, 

eu me agarrei mais ao trabalho, assumi o segundo cargo... é o único setor que pensei que 

dependia só de mim. Em outros, eu dependo de outras pessoas. Casamento não se faz só com 

um, família e também no relacionamento. E aqui eu sei como tudo funciona. Até eu começar a 

ter problema com pai de aluno. Eu não sei se eu já estava fragilizada. Eu sempre dei aula para 

muitos filhos de policiais e aqui tinha muitos. E foi neste ano de 2010 que eu tive um que 
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aluno aqui que era super difícil! É até filho de uma supervisora da rede. (Risos) O pai não 

chegou a me ameaçar diretamente... o filho dele aprontava muito eu o chamava muito! Por 

conta de tirar sangue dos outros, de jogar ferramenta... Porque aqui ao lado tem uma empresa 

e fazer um funcionário levar onze pontos na cabeça! Então, a gente o chamava demais! Ele 

falou que era perseguição. E foi, assim, infernizando, infernizando... eu terminei o ano bem 

estressada! E ele (o pai) falou que se eu não parasse, se eu não resolvesse aqui na escola, ele 

ia resolver pelos próprios meios. Aí, tá! Passou o ano, encerrou e foi tudo bem. Mas no ano 

seguinte eu peguei de novo uma turma difícil. Eu sempre pegava quinto ano. Fui em outra 

escola. E, também, filho de policial. Eu acho que me deu um choque! Comecei a passar mal. 

Eu nem tinha percebido que eu estava estressada. Comecei a ter sintomas físicos mesmo. De 

não conseguir levantar de manhã, com umas câimbras horríveis! Tensão muscular, câimbras, 

de fechar a respiração e eu “roxear”. Minha irmã falou: “Você está estressada, porque não 

parece que você tenha problema nenhum!” Fui ao médico e não deu nada. Então, comecei a 

prestar mais atenção. Fui só piorando! Procurei uma psiquiatra e ela me afastou. Falou que eu 

estava estressada e começando a ter crises de pânico e ansiedade generalizada. Só o fato de ter 

uma coisa diferente eu já começava a ter diarreia, falta de ar, coração palpitava e enrijecia 

tudo, os músculos. Foi quando me afastei pela primeira vez em 2011. Não consegui voltar 

nesse ano. Em 2012, as peritas (médicas do trabalho da prefeitura) me fizeram voltar por duas 

semanas, passaram por cima do laudo que eu estava bem mal. Eu mal conseguia ficar 

acordada com os medicamentos e eu vim (trabalhar) por duas semanas e faltei duas. Ia dar 

abandono, mas como elas passaram por cima do relatório do médico, deu uma confusão e elas 

voltaram atrás. Desfizeram toda a documentação. Só que em 2013 eu voltei mesmo. Eu pedi 

para voltar, mas para a sala de aula. Eu não queria ficar readaptada, porque eu achava que era 

humilhação. (Risos) Eu achava que era uma forma de rebaixar, de ficar mais exposta do que 

eu já estava na escola, que é essa aqui mesma. Sou muito perfeccionista! Melhorei bastante. 

Eu achava que eu tinha falhado, que eu não tinha conseguido mostrar que eu era boa. Eu achei 

que fosse me expor mais ainda. Eu achava que o readaptado... quando ele chega, não é bem 

recebido. Igual aqui. Eu não fui bem recebida aqui pela minha diretora. Eu perguntei: “O que 

que eu faço?” “Ah, senta lá na sala dos professores e fica!” Só que eu tenho muita energia! 

Mesmo tendo problemas de depressão, eu tenho muita energia. Eu não sei ficar em fazer nada. 

Então, fui de sala em sala (de aula) para falar assim: “Se vocês quiserem alguma coisa, eu 

faço. Eu ajudo a preparar jogos, os cartazes, as atividades...” Ainda tinha mimeógrafo... E 

assim ela (diretora) foi ficando irritada com isso, porque ela sabe que sou psicopedagoga. “É 
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um desperdício de talento! Por que você não me ajuda?” – disse a diretora. E eu não queria 

por conta de ... sei lá... mania de perseguição eu fiquei... achando que ela estava armando para 

mim. Que se eu pegasse um aluno por vez ia configurar que eu estava sendo mentirosa, que 

era crime ou alguma coisa assim. Mas de tanto ela insistir eu acabei pegando. Comecei o ano 

passado (2015) aqui, assim, readaptada. Não antes de ... (resgatando da memória) 2013 eu me 

afastei, que eu falei, no final. Eu perdi três parentes por parte do marido. Eu estava, assim, 

melhorando e, então, deu um baque de novo... me afastei. Em 2014, tentei voltar de novo, só 

que já não consegui. Comecei a não conseguir levantar, a não sair do quarto. Eu não saia do 

quarto dentro de casa, não ia à cozinha, mas mesmo assim eu dei uma melhoradinha, e tentei 

de novo! Sabe, persistência! Ao invés de tentar devagar e readaptada, eu quis, de novo, no 

choque... Não deu certo... Fiquei (lecionando) dois meses e me afastei de novo e voltei 

(readaptada) o ano passado (2015). Foi o primeiro ano que consegui ir do começo ao fim. De 

fevereiro até às férias sem ter que me afastar. Bem assim! E estou até agora (maio de 2016), 

assim, direto. E toda vez que penso em voltar para a sala de aula eu começo a ter todo o mal-

estar. E não é pelo aluno em si... o aluno sozinho... Eu tenho 43 crianças, mas 

individualmente. Quando vejo eles todos juntos, dá impressão de que vou ser massacrada, 

fuzilada. Eu não consigo explicar ao certo o que sinto. São sintomas físicos. Dá diarreia, não 

consigo levantar no dia seguinte, mas aqui, para o que estou fazendo, já é diferente a sensação 

que dá. Me sinto mais protegida, sei lá... estou no “fundão”, estou mais isolada. Se tem um 

barulho lá fora, quando eles estão todos juntos, eu fecho a porta. Individualmente, eu consigo. 

E ajudei bastante, até. Porque eu peguei desde o ano passado, esse trabalho de suporte 

psicopedagógico, de investigar, de fazer o diagnóstico de crianças que não têm laudo, mas não 

conseguem aprender de jeito nenhum. Eu faço todo o processo diagnóstico em dez sessões. 

Quando eu vejo que o caso é de outros especialistas eu já encaminho: para psicólogo, neuro, 

otorrino, oftalmo. Destes alunos que eu já fiz o diagnóstico, vinte e cinco, eu dei alta para 

sete. Já melhoraram. Assim, eram problemas não graves, mais de autoestima mesmo, mais 

voltado à parte familiar ou até à escola. De verem a escola, sem eles perceberem 

conscientemente, como um lugar ruim, como algo perigoso. Consegui trabalhar bem isso 

neles e tiveram alta, melhoraram bem. E continuo... Até começar a ficar um pouco mais 

desequilibrada por conta desse chamamento que eles estão fazendo: “Ou você volta ou você 

se aposenta!
24

” Não estou inválida para me aposentar, mas também não estou em condições 
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de voltar. Estou fazendo alguma coisa, estou contribuindo. Não estou lá na sala (de aula), mas 

contribuo com o professor, que vem aqui e me pede ajuda. Eu ajudo a fazer a adaptação do 

currículo para quem é inclusão
25

 e para quem tem dificuldade de aprendizagem. Eles próprios, 

aqui, é uma sala de refúgio para eles (alunos), tanto é que tenho de fechar a porta. Quase que 

trancar porque eles vêm pegar brinquedos meus, sentar comigo, ficam ali, conversam, 

desabafam mesmo. É um espaço diferente. Ao mesmo tempo que estou fazendo uma terapia 

com eles, estou me ajudando na terapia própria. É isso. 

Pesquisadora: Como você se sente desenvolvendo esta função que relatou?  

Amélia: Cumprindo essa função, eu me sinto feliz! É mais difícil do que a sala de aula. 

Pode não parecer porque é individualizado, mas não é. Porque tem que entrar na vida da 

criança, eu tenho que mergulhar nos problemas deles... Eu já tenho os meus, então, eu tenho 

que me deixar de lado para entrar na vida deles, para poder enxergar onde que está o 

problema para poder ajudar. Mesmo tendo toda essa carga afetiva, não me machuca tanto 

quanto ir para a sala (lecionar), porque é individual. Eu não sei se eu me senti envergonhada 

de ter falhado, de não ter conseguido levar a turma (Choro) Desculpa! (um tempo emocionada 

sem conseguir falar) Estou fragilizada por causa da perícia. É o medo de voltar. Engraçado, 

né? Eu não conseguia nem colocar os pés na cidade e agora já consigo entrar na escola. 

(Continua o choro) Mas na sala (de aula) não. Eu vou lá, entrego um relatório e saio. Me ver 

lá na frente é assustador! Engraçado que aqui é muito mais difícil, mas para mim lá (sala de 

aula) virou um monstro. Tipo um bicho-papão mesmo! Eu fico fragilizada! (Baixa a voz, 

encurva o corpo) Mas não fico quando tenho que lidar com os problemas individualmente. É 

totalmente diferente. (Para o choro) Então, o povo fala assim: “Nossa, mas é tão difícil fazer 

isso. Você já tem os seus problemas..., mas eu não sei. É meu inconsciente que trabalha 

assim. Para mim, é melhor estar aqui. Se eu pudesse trocar de cargo, eu trocaria. Não dá no 

momento.  

Pesquisadora: Teve um momento da entrevista que você se emocionou. O que 

provocou essa emoção?  

Amélia: Eu sou muito perfeccionista! E falhar para mim doeu! (Choro) Porque eu ia 

muito bem na sala de aula... Tinha bons resultados... Não porque os outros diziam, mas 

porque eu os via mesmo. E o fato de não conseguir entrar, (choro) dói. Dói mesmo! Ao 

mesmo tempo que falam assim, que eu não gosto, não é verdade. Que eu não quero... Eu não 

consigo. Se pudesse mudar e consertar... me consertar... Igual, estou ajudando eles... (os 

                                                           
25

 Aluno com deficiência. 
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alunos) Eles falam (professores): “Você estudou tanto, fez psico, você consegue trabalhar seu 

emocional!” Mas quando se trata da gente, não é a mesma coisa. Eu não consigo achar um 

botão que desliga. Eu consigo ajudar os outros (risos), mas me ajudar ainda está difícil. 

Mesmo sabendo onde que está o problema. É muito mais o medo, mais a frustração de não ter 

conseguido (volta a chorar). Não é fácil, não consigo, ainda, achar um mecanismo. A médica 

até coloca que eu tenho chances de melhorar, pois eu nem colocava os pés na escola... Não 

colocava os pés da cidade. Quando eu tinha que vir fazer perícia, eu vomitava no meio do 

caminho. Falar desta cidade para mim, o nome, eu associei o trabalho à cidade. Só trabalhei 

aqui mesmo. Uma cidade ou outra com contrato, mas comecei aqui com 19 anos de idade. 

Meu primeiro emprego... Mas agora já venho sozinha. Quero dizer, meu marido me traz, mas 

já consigo ir embora sozinha. Isso também era ruim para mim. Me sentia sozinha no meio do 

caminho, sei lá. Eu fiquei com mania de perseguição. Não que eu tenha medo de morrer, mas 

a sensação de morte é tão estranha, é tão dolorida, sei lá. Por isso que eu também nem saia do 

quarto, que dava impressão de que ia ter alguma coisa na sala, na cozinha. São as sensações, 

não o medo da morte, mas a sensação que dói. É difícil de explicar. (risos) Mas eu gosto do 

que eu estou fazendo. Ainda mais porque vejo os resultados, vejo o carinho que eles (alunos) 

têm. Eles ficam implorando para entrar aqui, para sair da sala (de aula). É difícil um pouco 

com as colegas. Tem um certo despeito assim: “Estão roubando meus alunos!” Os 

sentimentos deles. Mas agora eu estou melhor, porque é mais para ajudá-las (professoras) do 

que a eles em si. Eu acabo exercendo a parte de psicóloga, que nem é, que é psicopedagoga. 

Mas eu tenho psicologia... vai melhorando a autoestima deles e melhorando a minha com isso. 

E eu vi que eu gosto disso mesmo. Não que não goste da sala (de aula), mas eu não sei se vou 

conseguir. Pode ser que sim... não vai ser mais o amor da minha vida, vai ser essa parte 

psicológica. O resultado é tão mágico! Lidar com a dor dos outros, a dificuldade com aquilo 

que está atrapalhando... que é o que eu tenho, né? Está atrapalhando! Virou o meu problema, 

né? Eu me sinto super bem! Tanto é que eu tenho quarenta e três (alunos) e não dói, mas se eu 

os ver todos juntos... É desesperador! Difícil de explicar! Tanto é que uma professora me 

perguntou: “Mas o que você vai dizer (na perícia)? Você pega tudo isso de criança e não 

consegue ir para a sala (lecionar)?” Eu falei para ela: “Não é a mesma coisa!” Eles estarem 

todos juntos, os conflitos deles, eu fico muito estressada. Eu tenho medo de perder a cabeça, 

de machucar alguém... tem todos esses fatores. Não é só a falha em si... O medo da 

agressividade, da emoção que cega... Medo de machucar a criança... Não que eu vá, assim, 

claramente, eu não vou! Mas... eu não sei... Não dá para saber. É isso. (Risos)  
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Relato da professora Tita 

Sou professora de Geografia... Não que Geografia fosse a matéria ou a disciplina que 

eu amasse, não foi. Não tive muita escolha, mas aprendi a gostar muito, muito, muito, muito. 

Tive o maior medo de ir para a sala de aula no primeiro momento, mas depois já comecei a 

tirar de letra e foi tudo muito bem.  

Durante algum tempo... Eu sou muito chata como professora... tinham aqueles 

(alunos) que me odiavam e aqueles que me amavam. Não é questão de ser chata, mas chata 

para o aluno...você fica com aquela cobrança. Eu sempre trabalhei muito, sempre corrigi, 

inclusive, erros de português, principalmente, aqueles nítidos. Eu nunca permiti que fizessem 

trabalhos em computador, porque se fossem digitados, antes eles tinham aquela mania de 

colar, copiar e colar. Então eu lia tudo, sabe? Só sei que eu me sobrecarregava demais. Teve 

uma época que eu dava aula e era quinta série, hoje é sexto ano, da quinta série ao terceiro ano 

médio, então, era uma confusão! Às vezes eu saia desta escola (municipal) para ir dar aula na 

escola de baixo (escola estadual). Eu moro em outro município depois eu pedi remoção para 

cá de novo. Então, eu não sei o aconteceu nesse percurso, todo mundo dizia que eu era 

exagerada no modo de trabalhar, entendeu? Meus filhos, alguns professores que me 

conheciam bastante na época sempre acharam que não tinha necessidade de tudo isso. Não sei 

se foi isso juntando com outras coisas como indisciplina... Acho que a indisciplina é o que 

impera, mas eu conseguia manter a sala, eu dava conta disso. Tanto, que tinha professor que 

me chamava para dar um jeito... Eles (alunos) me respeitavam...ou tinham medo, não sei. 

Aqui, quando eram os pequenos, eu achava que eles tinham medo (Risos). Eles subiam as 

escadas rapidamente. Eu não os deixava entrar depois de mim, mas tudo isso nunca foi nada 

sem falar. Desde o primeiro momento eu sempre expliquei tudo direitinho, como eu gostaria 

que as coisas ocorressem. Mas ao mesmo tempo eu era uma professora legal porque eu tenho 

alunos que até hoje, um dá aula comigo aqui, tenho alunos que foram fazer faculdade, passam 

whatsapp, enfim, aprenderam a gostar de mim e começaram a entender. Eu dava aula para 

eles aqui (escola de ensino fundamental) e depois eu dava aula para eles lá embaixo (escola de 

ensino médio). Então, chegava um momento em que até eles falavam assim: “Professora, 

você mudou!” Eu dizia: “Não, vocês é que estão amadurecendo.” No percurso da história 

sempre tem um ou outro que tira você do sério. Eu não sei se eu tive um desgosto muito 

grande... Às vezes, eu penso que seja isto, não sei explicar. De o retorno ser bem pouco, bem 

pouco diante daquilo que você dá, dá, dá, entendeu? Depois de algum tempo comecei a sentir 
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taquicardia, a voz sumia, mas eu achava que era normal, que eu podia não estar bem naquele 

dia, achava que era isso. Os alunos diziam: “Professora, professora, você está passando mal? 

Quer água?” As pessoas têm mania de te dar água, a pessoa está engasgando, estão dando 

água. (Risos). Eu não conseguia. Daí, foi uma coisa que começou a ter uma sequência. Não 

foi hoje ou uma vez, começou a dar várias vezes, em várias salas até que chegou a um ponto 

que eu não conseguia, não conseguia mais. Então, procurei um psiquiatra. Eu chorava muito 

porque eu ficava ruim, eu dizia: “Gente, isso não é normal!” Não é normal! Essa é minha 

profissão, eu tenho que dar conta! Eu tinha que dar conta! Porque não podia! Até que eu não 

conseguia, não conseguia, foi onde procurei um médico. E já faz... Com essa médica estou 

desde 2009, mas eu já fazia tratamento antes. Comecei a tomar um monte de remédios, não 

sei o que, não sei o que, não sei o que... melhorava, voltava, melhorava, voltava, até teve uma 

hora que não deu mais e ela me afastou. Mas ela me afastou e eu comecei a ficar ruim em 

casa. Eu disse: “Eu quero voltar, eu quero voltar!” E ela dizia: “Você não pode ficar na sala 

de aula, você não pode ficar na sala de aula de jeito nenhum!” Não sei o que... Eu eu falava: 

“Mas eu também não posso ficar dentro de casa.” E ela falou: “Então, eu vou pedir sua 

readaptação, você vai voltar para sua escola, mas na sala de aula você não pode nem pensar 

em entrar!” Foram tantas as coisas assim e às vezes eles (médicos) me perguntavam: 

“Aconteceu algum episódio em sala de aula que é considerado grave?” Não! Nunca 

aconteceu... indisciplina sempre teve, mas eu dava conta do meu jeito, nunca fui de mandar 

aluno para fora, só em último caso, até as diretoras da época diziam: “Se a Tita mandar é que 

o negócio está feio”. Eu realmente, achava assim, eu não gostava de mandar problema, 

porque, às vezes, a gente escutava eles (gestão) falando que não tinha jeito deles trabalharem 

também, porque tinha professor que mandava aluno para fora demais. Então, as outras coisas 

burocráticas que tinham para fazer, não dava... porque tinham que dar bronca em aluno o 

tempo todo! E via, já vi, também, professor sendo chamado a atenção porque não controlava a 

sala. Eu sempre segurava até onde dava e eu sempre dei conta de resolver o problema na sala, 

mas eu tive um desgaste muito grande. Eu acho que com o tempo eu fui desgostando disso, eu 

fico fora da sala de aula, mas eu fico com saudade de entrar na sala. E aconteceu um outro 

episódio: comecei a ter falha na memória; não sei se por causa da medicação... alguns dizem 

que pode acontecer...  Procurei um Neuro (Neurologista)...mas eu procurei um Neuro muito 

bom, conhecido... As pessoas dizem: “Este é muito bom!” Ele chegou até em pensar na 

possibilidade de Alzheimer. Disse que tem pessoas que acreditam que não dá em gente mais 

nova, mas dá. Não é só em pessoas com 70 a 80 anos... Então, ele me encaminhou para o 
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Servidor Público, porque sou professora do Estado, e ele atende também lá. Então, fui e estou 

tomando o remédio até hoje. Estas são coisas que já me davam em sala de aula também, mas 

meu afastamento não foi por conta disso. Eu penso comigo que, talvez, eu tivesse aquele 

problema todo inconscientemente, entendeu? Com medo de que ficasse... entendeu? Porque 

acontecia, às vezes, na sala de aula e se algum aluno fizesse alguma coisa que me 

incomodasse e eu fosse chamar a atenção, eu não conseguia mais voltar no tema. Eu brincava, 

disfarçava: “Bom, tudo bem gente, tudo normalizado aonde é que eu parei mesmo?” E 

continuava. Mas começou com mais frequência. Então, começou tudo junto! Primeiro, esta 

coisa ruim... mas ela me readaptou... estou aqui. Então, um dia o coordenador chegou aqui e 

disse: “Tita, a professora de Geografia faltou no sexto ano: você pode fazer uma atividade 

para eu passar?” Eu falei: “Ah, sim, posso!” Peguei o livro do sexto ano e fiquei pensando: 

“Ah, mas puxa, eu não estou fazendo nada aqui, por que eu não vou lá e passo eu mesma? 

Não vou nem falar nada com ele, vou lá.” Menina! Eu entrei, falei: “Bom dia!” E já ficaram: 

“Ah professora, cadê a professora? Cadê a professora?” Eu falei: “Olha, a professora de vocês 

faltou e sou professora de Geografia: vou dar aula para vocês”. Eles entenderam, tudo bem... 

comecei a fazer a chamada. Nesse meio tempo, já começou. Eu não consegui terminar de 

falar, muda. Antes eu nem conseguia falar sobre isso. Eu ia começar a falar, eu chorava! A 

voz sumiiiia... Eu não podia nem falar! (Começou a chorar) Ah! Desculpa. Viu só? (Deu um 

tempo até parar de chorar e continuou, mas com a voz sumindo) Eu não conseguia falar. A 

diretora passou e disse: “Tita, o que você está fazendo aí na sala, saia daí já”. E eu disse: “Eu 

já vou saindo.” (Difícil compreender a fala da professora, voz quase indefinida) Era algo 

assim que eu precisava sentir.  (Voltou a chorar e depois de um tempo continuou) Eu falei: 

“Gente, eu queria dar conta, mas eu não consegui!” (balbuciando) Eu achei que estava 

melhor, achei que estava melhor... (Deu mais um tempo) Eu tenho médico hoje... E foi isso 

menina, eu não sei se... Então, aconteceu assim, eu achei que fosse dar conta e não consegui, 

não consegui. Ah meu Pai, eu realmente, não dou conta. Mas assim, pontuar mesmo aonde 

foi, o que aconteceu nesse período, eu não consigo saber. Nas perícias que eu vou os médicos 

me perguntam, e já me perguntaram vários deles, se eu sinto isso quando estou no meio de 

muitas pessoas. No mínimo eles estavam entendendo que poderia ser uma síndrome do 

pânico. Não sinto absolutamente nada, amo estar no meio de gente, sempre gostei, e é só 

nessa hora, que eu entro na sala de aula que acontece tudo, a taquicardia, a voz vai embora, 

enfim... É isso! Eu não sei se posso te ajudar em mais alguma coisa. 

Pesquisadora: Se você quiser acrescentar mais alguma coisa? 
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Também não sei se é relevante: o primeiro motivo foi depressão, ao longo do tempo, 

hoje, na minha família, todos fazem tratamento de depressão.  Eu tenho uma irmã que é 

fisioterapeuta, ela era concursada e pediu exoneração, não consegue! Ela é mais nova dez 

anos, mas não consegue! Meu sobrinho, meu filho, minha mãe, somos quatro irmãs e as 

quatro fazem tratamento. Tanto que, essa que exonerou, a médica disse que a depressão dela é 

orgânica. Então, é assim, hoje ela conversa, conversa, conversa e amanhã ela não levanta!... 

Então, eu não sei se agravou pelo fato de algumas coisas acontecerem de eu ficar meio 

desgostosa, e eu trabalhar muito, muito, muito. Dei aula aqui, dei aula no município no qual 

moro... Eu saía daqui e saía voando pra lá, era uma coisa louca e o retorno ser bem pouco. 

Pesquisadora: Fale um pouco desse retorno 

Assim, eu penso que os professores, hoje, facilitam demais a vida do aluno. Lembro 

que quando eu dava aula só no ensino médio eu falava: “Eu tinha que pegar vocês lá na oitava 

série.” Eu passei a dar aula para oitava série: “Ah, eu tenho que pegar vocês lá na quinta.” 

Quando dava aula na quinta, a mesma coisa eu sentia em relação ao começo de tudo. Então, 

quando falo facilitar, é em todos os aspectos, inclusive, o sistema da educação que é assim: 

tem que passar. Eu sempre reprovei o aluno, sempre reprovei e sou daquela que tem que 

reprovar sim. Eles acham que o aluno, quando você o reprova, ele dá gasto; assim como preso 

dá gasto lá na penitenciária, dá muito gasto. Só que eu acho que o gasto maior... Esses dias 

estávamos conversando com uma professora que chegaram à conclusão: que os alunos gostam 

de tirar até sarro na cara dos professores. Por exemplo, falar: “E aí, já tomou lálálá (um 

palavrão)? E depois dizer: “Olha aí, passei!” Eu lembro que em Conselho, os alunos que eu 

reprovava, a direção dizia: “Tita, não tem jeito de você aumentar meio ponto?” Eu dizia: 

“Não! Não, gente! Não, porque se está este quatro, eu fiz isso aqui (faz um gesto de tirar suor 

da testa), para ficar com esse quatro! Não dá! E o garoto tem que saber, tem que ter 

responsabilidade! Eu não faço nada! O que eu tinha que fazer eu já fiz.” Os outros 

professores, às vezes, tinham que abrir mão daquela disciplina deles para que o aluno 

passasse. Tudo isto vai acumulando. Você vê que realmente, se você, se fosse como, não vou 

falar como antigamente, que eu sou tradicional. Que as pessoas vão falar: “Ah, você é muito 

tradicional!”  Eu falo assim: “Tá, e o outro modo, o outro meio de trabalho tá dando certo? Se 

me apontar que tá dando certo...” Eu acho que o meu jeito estava mais certo!” Tem aluno que 

diz: “Nunca mais esqueci disso!” Porque eu sempre fui assim, olha, o que eu dou no primeiro 

bimestre não é para fazer lavagem cerebral, entendeu? Não é! Porque o aluno vai estudar para 

esta prova e é só... só para estudar esta matéria aqui. Eu sempre vi isso. Então, como eu fazia? 
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O que eles aprendiam no primeiro, no segundo bimestre caia de novo; no terceiro, caia a 

matéria do primeiro e do segundo; e no quarto a matéria do ano inteiro. Foi assim... E quando 

falo que facilitaram... o professor perdeu o incentivo, porque eles também perderam o 

incentivo. O problema está no sistema da educação. Acho que se fizesse desde sempre, lá 

desde o comecinho, desde o primeiro ano de escola da criança, do “prezinho”, fazendo isso, 

trazendo mais responsabilidade, tanto do professor quanto do aluno, para que não chegasse ao 

ponto que chegou. Como que você vai recuperar o aluno? Eu sempre pegava o aluno na oitava 

série que eu tinha que voltar, voltar, voltar e, geralmente, a gente entende que tem de dar 

continuidade... mas tem que continuar de um ponto de partida. Só que o ponto de partida não 

foi dado, não foi ensinado; e se não foi ensinado ele (o aluno) não aprendeu; e como trabalhar 

desse jeito? Eu não sei trabalhar assim, entendeu? Eu não sei trabalhar desse jeito. Então é 

aonde vem o desgaste. E hoje o aluno está mesmo acostumado; você é professora, você deve 

ver, não sei a idade, mas eles estão acostumados assim. Eu achava a quinta série uma 

gracinha! Está vindo do primário, imagina! Um amorzinho! E não é. Então, você percebe que 

está tudo errado, um monte de coisa errada, e aluno faz mesmo e os professores falam: “É 

assim oh, e ainda tiram sarro da cara da gente! Adiantou você me reprovar nesta matéria? Eu 

passei!”. Com tudo isso, a gente vai desgostando mesmo, bastante. Eu acho que professor tem 

de cobrar, tem que ser sério, tem que... pode brincar... eu tinha aluno que dizia assim: “Ah! A 

professora tá zoando!” (Risos) Eu até, às vezes, entrava no meio das falas deles... Por isso que 

eu digo: “Tem uns que nunca gostaram e tem uns que gostam demais.” Bem, esta menina que 

está como inspetora só neste ano, a Tati, ela está no último ano de Biologia e foi minha aluna. 

Outro dia conversando lá embaixo ela falou de mim: “Não, mas a Tita era muito exigente!” E 

isso eu não vejo muito na nossa classe. Vejo, vejo sim, mas a maioria não é assim; talvez seja 

pelo fato de estar cansado, talvez de tentar e não conseguir alguma coisa. Tem aluno que fala 

assim: “Ah, pra assentar azulejo eu não preciso fazer isso, eu não preciso aprender isso.” O 

professor tem que responder: “Então, continua assentando azulejo!” Não está querendo mudar 

... E é isso, sei lá. Eu acho que desgostei bastante da educação... bastante! Desculpa aí, 

professora. (Risos)  

 

Relato da professora Ênia 

Eu iniciei minha carreira em 2003. Na verdade, eu ia ser bancária, mas me veio aquele 

desejo muito grande de estudar magistério, fazer Pedagogia e de ser professora. E eu fui: fiz 

Pedagogia, fiz pós em psicopedagogia, depois eu fiz pós em Educação Superior e depois eu 
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fiz em Educação Especial. Vi que era minha praia, que era o que eu gostava, que era aquilo 

que realmente eu me identificava, muito mais até do que o banco, embora eu trabalhei no 

banco gostei, mas não era como ser professor. E assim eu sempre fui uma pessoa muito chata 

e exigente comigo mesma. Eu sempre me cobrei muito. Então, minhas coisas e minhas aulas 

tinham que ser extremamente impecáveis. Eu sofria muito se alguém criticava, se alguém 

falava alguma coisa isso me incomodava muito. Têm pessoas que não se incomodam e através 

disso que foi acontecendo. Alguns problemas com diretor, com professor, com pai de aluno. 

No começo, até 2013, não me atingia. De 2013 para cá eu fui ficando ruim, eu fui ficando sem 

vontade de trabalhar, eu chegava à porta da escola e começava a chorar, eu entrava em 

desespero, me dava falta de ar, e começava a sentir coisas que eu nunca senti, vontade de 

voltar, embora para minha casa, fiquei seis meses afastada em 2013. Eu fiquei em estado de 

choque por alguns meses por causa de alguns problemas sérios que andaram acontecendo em 

que eu quase levei um tapa na cara, de um pai de aluno, pastor de uma igreja. Ele 

simplesmente chegou muito bravo porque eu tinha feito um dia diferente, um dia com pipoca. 

Então, chegou e disse que eu não ganhava para aquilo, porque eu era paga para dar aula, me 

ofendeu de várias coisas, vários palavrões, e ninguém fez nada. A direção, na época, ficou 

simplesmente vendo aquela cena, eu propriamente quase apanhei do homem porque ele estava 

descontrolado e isso foi a gota sabe, a gota d’água, assim, para o meu estresse. Eu tive que me 

afastar, porque eu não conseguia mais nem chegar próximo da escola. Me afastei durante 6 

meses, fiquei afastada. Em janeiro de 2014, eu tentei retornar para começar as reuniões e o 

ano letivo. Fui até abril. De abril para frente o médico me readaptou para a função de 

secretaria ou de biblioteca, qualquer coisa fora da sala de aula. Pediu para eu fazer terapia, 

porque eu estava com uma depressão bipolar muito séria e isto estava virando uma síndrome 

do pânico. Eu estava, assim, que não podia ouvir barulho de sala de aula que eu entrava em 

desespero; eu não conseguia conversar com as pessoas, começava a chorar. Isto foi se 

agravando e começaram os outros problemas. Porque, a partir do momento que você se 

readapta você vai descobrir outras funções que você nunca fez, as pessoas ficam sempre de 

olho em você, porque você é uma pessoa que tem um cargo e não pode mais exercer aquele 

cargo, então, ficam aqueles olhares todos para você. Qualquer coisa que você faça é motivo 

de humilhação, principalmente, em um dos municípios, onde eu tive muito esse problema. Em 

dois anos, eu passei por quatro escolas. Então, foi um choque para mim. O diretor não foi com 

sua cara, jogava para outra escola; acho que você não se adaptou lá, jogava para outra escola. 

Agora, pararam um pouquinho de mexer comigo me deixando nesta escola onde estou, mas 
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não sei até quando, porque aqui eles têm uma visão do readaptado, assim, muito vulgar, eu 

acho, eu considero vulgar. Por que eles acham que a gente fica em depressão é frescura, é 

falta do que fazer, é o marido que você não cuida direito, é a roupa que você não lava. Eles 

(departamento de educação) agem e falam coisas que ofendem muito a gente. Há mais de um 

ano, eles pararam de me perseguir um pouco e me deixaram nesta escola, que eu estou muito 

contente. Trabalhei na biblioteca, agora estou na secretaria porque pediram uma vaga da 

biblioteca, mas é sempre uma interrogação. Você nunca sabe se você vai ficar. Então, você 

vai trabalhar todo dia esperando que, de repente, alguém vai te mandar uma carta, ou um 

comunicado alguma coisa dizendo que você vai ter que ir para outra escola, vai ter que ir para 

outro lugar, porque é assim nesse município, você perde a sede. Você não tem mais a sua 

escola sede, você perde os vinte por cento que você tem quando você está em sala de aula. 

Então, é assim, hoje eu recebo menos e gasto muito mais porque os meus remédios são 

caríssimos! Tomo remédio para depressão, para bipolaridade e mais o remédio de dormir que 

hoje somando daria, só os meus remédios, em torno de seiscentos reais e eu recebo seiscentos 

reais a menos, hoje. Vamos dizer assim, entre as duas escolas, então, tem sido assim muito 

difícil, porque eu não esperava passar por esse momento, em que eu teria que sair da sala de 

aula. E não me vejo em condições psicológicas e emocionais de voltar. Eu acredito que, por 

diversos problemas que ocorreram, embora não tivessem me atingido, como o médico mesmo 

disse, foi acarretando um grau de estresse muito grande, como se fosse juntado um monte de 

coisas e que uma hora estourou. Só que a hora que estourou eu já estava numa síndrome. 

Desculpa, eu fico um pouco emocionada de contar, eu comecei a ficar num pânico muito 

grande e isso afetou a minha família, meus pais, mexeu muito com meus filhos, eu tenho dois 

adolescentes, e mexeu muito com a minha vida. Hoje, eu tenho que fazer coisas, por exemplo, 

totalmente diferentes e tem coisas que a gente sabe fazer e outras que a gente não sabe. Há 

pessoas que não têm paciência, não têm compreensão que outros têm, como eu tive no outro 

município com um diretor que é um exemplo de compreensão e amizade. A força que ele 

sempre me deu, quantas vezes eu estava mal, às vezes eu não conseguia nem falar com ele e 

eu só chorava, ele chegava para mim e dizia: “Vamos lá! Força, você é guerreira!” Ele me 

ajudou muito, muito mesmo. Então, hoje eu estou assim, estou nas mãos do Departamento de 

Educação. Eu estou nas mãos deles, o que eles decidirem fazer comigo eu não posso, a não 

ser judicialmente, não posso fazer nada. Se eles quiserem me jogar para uma escola, que vai 

me prejudicar, eu tenho que recorrer judicialmente, porque o readaptado fica nas mãos do 

Departamento de Educação. Então, é o que tem sido para mim, resumidamente; mas acredito 
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que pelo laudo médico, também, que eu tenho - se você quiser eu posso até te fornecer os 

laudos e as cartas que eu tenho -, foi sim os problemas decorrentes da sala de aula sim, não só 

de alunos, mas, principalmente, gestores mal-intencionados que não tinham gestão de pessoas, 

que não sabem lidar com as pessoas. Eu tenho muita dificuldade com essas pessoas, por 

exemplo, que me cobram muito ou fala comigo de uma forma muito grosseira. Então, eu me 

fecho. Quanto mais a pessoa é agressiva comigo mais ela não consegue tirar de mim aquilo 

que eu posso oferecer de bom que é o meu trabalho, minha força de vontade. Eu vou me 

fechando e é o que aconteceu, fui me fechando foi virando uma síndrome porque chegou uma 

hora, assim, que eu chegava na porta da escola e eu não conseguia entrar. Eu tremia o corpo 

inteiro, eu suava, passava muito mal. Teve vezes de eu ficar na Unimed
26

 tomando calmantes 

na veia. Assim, foi um período bem chato; hoje, vamos dizer que está calmo perto do que já 

foi, mas foi, sim, o desgaste de sala de aula com certeza, principalmente, no município que eu 

comecei a trabalhar com adolescentes, porque no outro eu trabalho com criança, então o 

desgaste maior era em relação aos pais, gestores. Eu tive muito problema com pai de aluno, 

mãe de aluno. Mas aqui, com os adolescentes, a gente vê que há uma falta de respeito tão 

grande! Eles são uma geração do oba-oba, então, você não vale nada. Eles falam com você 

como eles querem. Eu vi uma cena em uma das escolas aqui que o professor foi agredido e eu 

estava passando pelo corredor. O professor chamou a atenção de um aluno, inclusive maior do 

que ele - hoje ele (o professor) é falecido em um acidente na Rodovia Castelo Branco, faz 

pouco tempo, só alguns meses -, e aquilo me chocou. Eu já estava readaptada, mas aquilo só 

foi me dando certeza de que eu não posso e não poderia voltar para a sala de aula porque eu 

não estava em condições emocionais. O aluno o agrediu, deu um empurrão no professor e ele 

bateu as costas na lousa e o aluno foi para cima falando assim: “Eu enfrento meu pai e minha 

mãe, imagine que eu não vou arrebentar sua cara!?” E foi para cima mesmo! Isto vai te dando 

só certeza. E você fala: “Meu Deus, que mundo é esse da escola que a gente vai ficando cada 

vez mais sozinho, cada vez mais abandonado?!” É engraçado isso. Quando eu trabalhei no 

banco uma pessoa teve depressão e o banco investigou toda a sua vida, fez várias entrevistas 

com ela, fez toda a parte médica, parte psicológica e a ajudou em um monte de coisas. Nós, da 

educação, ficamos abandonados. Então, é assim, ninguém vai na fonte do problema porque 

você ficou doente. Eles simplesmente falam: “Ah, está doente, é mais uma que temos que 

arrumar um lugar! ”. É isso que a gente escuta: “Tem que arrumar um lugar para esta aqui, um 

lugar para aquele ali”. Tem muitas pessoas se readaptando devido a problemas de sala de aula, 
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mas as pessoas falam assim: “Você é que não consegue enfrentar os seus problemas”. 

Realmente, tem algumas coisas que eu tenho muita dificuldade de enfrentar, e hoje, na escola 

para mim, tem algumas coisas que eu não consigo entender, eu não consigo aceitar como 

aquilo é correto. Para mim não é correto! Todo mundo vê o professor ser maltratado daquele 

jeito e ninguém fazer nada! E ainda por cima tem uns que falam para o professor, brigam com 

o professor. O pai vai lá e fala mal daquele professor, entendeu? Ninguém nunca vai na defesa 

do professor, sempre contra, mas isto foi a partir de 2013 que eu senti, por que até 2012, a 

minha carreira profissional era perfeita, parecia que estava tudo lindo, era o auge da minha 

carreira, estava super, mega feliz como professora. E, de repente, eu fui me vendo, assim, tão 

diminuída, tão acabada tão humilhada! Parecia que tudo o que eu fazia não estava bom, as 

pessoas se incomodaram com tudo, os pais de alunos indo se queixar de coisas, como foi o 

meu caso: eu fiz um dia de pipoca, um dia alegre, um dia diferente, eu fiz um círculo da 

leitura com eles, com histórias, conto de fadas, e eu decidi fazer uma pipoca, um negócio 

diferente, e ser humilhada da forma que eu fui, por uma coisa tão boba! Você vai, você 

prepara sua aula, você imagina uma coisa e depois jogam um balde de água fria em você e 

você fala assim: “Sai de cena que não está dando para você”. Então, fui me sentindo assim e 

achei melhor. Quando o médico sugeriu, falei: “Imagina, eu readaptada com 38 anos!” Eu 

falei: “Meu Deus - na época eu tinha 36 anos -, imagina eu tenho muitos anos pela frente 

ainda!” Eu falei: “Nossa!” Eu não me via nesta situação, mas ao tentar ficar na sala de aula eu 

fui vendo que não dava, eu fui vendo que eu não estava bem, que eu estava perdendo e os 

alunos também. Porque não rende nem o professor nem os alunos naquela situação. Então, eu 

achei melhor sair de cena e tentar fazer essa nova função e tem dado certo. No outro 

município estou na mesma escola desde o começo, graças a Deus, são pessoas extremamente 

compreensivas, minha diretora, o vice-diretor foram muito bons comigo. Num dos municípios 

eu tive muitos problemas, muitos problemas. Fui muito humilhada! Em dois anos de 

readaptação, já passei por quatro escolas diferentes, o que me ocasionou um enorme 

sentimento de impotência e inutilidade. Parecia que o mundo estava desabando. O 

Departamento da Educação nunca se preocupou com o meu bem-estar e com a minha situação 

atual. Por várias vezes, fui ridicularizada por eles e por colegas de trabalho. Depois que me 

associei à APEOSPE, o Departamento me deixou, um pouco mais, em paz. Hoje, estou à 

disposição deles, porque todos os meus direitos, como professora, não são mais considerados 

– vinte e cinco anos para se aposentar, vinte por cento de assiduidade em um dos municípios e 

duzentos reais de assiduidade no outro; contagem de pontos, contagem de títulos e cursos, 
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sede escolar. É muito difícil estar nessa situação, mas, tenho que me adaptar porque não estou 

em condições emocionais e físicas para enfrentar uma sala de aula novamente. Hoje faço 

psicoterapia, semanalmente, para ajudar no meu quadro depressivo. E, passo por consulta 

médica a cada 15 dias para acompanhamento. Tem dias que não consigo trabalhar e cumprir 

com meus compromissos diários. Tenho uma fobia social, hoje, muito forte. É preciso que 

haja mais união entre os professores e os responsáveis pela Educação. Quando saímos da sala 

de aula, é ainda pior. Parece que todos estão contra nós. Hoje, tenho conseguido enfrentar 

algumas situações, mas a falta de compreensão das pessoas, em geral, em relação à depressão, 

ainda é o maior obstáculo. 

 

Relato da professora Hilana 

(iniciou chorando) Quando eu era criança falava para minha mãe que seria médica 

pediatra, mas a vida a levou...consegui numa família pobre, chegar a faculdade particular e vi 

que médica não ia dá ... pensei: “o que tem perto de médica?” Biologia, porque estudaria 

anatomia.” Era facinho... Na época, eu não tinha claro o que era sala de aula e fui parar num 

laboratório péssimo, péssimo, péssimo, ficar olhando lâmina... não deu. Na época, eu era 

bancária, graças a Deus que me abençoou muito, tinha um horário das 10h00 às 16h00, um 

salário que dava para pagar a faculdade. E deu, dentro das possibilidades, não foi ruim. Com 

22 anos, eu estava no banco, mas era uma pressão muito grande no caixa. Eu era caixa da 

vinte e quatro de maio (Avenida), tinha Mesbla, tinha Mappin e eu passava malote. Se tinha 

diferença de caixa era uma pressão para você ter número de atendimento de caixa. Foi quando 

me convidaram para dar aula. Eu achei que dar aula ia ser o caminho dentro da ideia de 

criança, dentro da ideia de pediatria, dentro da ideia de cuidado. Meio que, não foi uma 

escolha; as coisas foram acontecendo. Fui dar aula numa escola, peguei uma quinta série e 

tinha uma menininha linda, que eu não lembro o nome. Não sei se eu posso usar esse termo 

“cobaia”, mas eu via que eu brilhava nos olhos dela e era isso, eu brilhava (voz embargada e 

pausa por alguns segundos). Com o tempo, eu fui amadurecendo, fui melhorando. Hoje, eu 

vejo pedagogicamente quantos erros eu cometi! Quantos acertos, também. Mas eu tinha muita 

facilidade no relacionamento, eu sempre tive muita facilidade de relacionamento (com 

alunos), não era difícil. Então, mesmo com os mais arteiros: “Ah mano, tá loco né? Não 

acredito que você vai fazer isso comigo?” Tinha aluno que eu falava assim... “Danado! 

Bananinha!” Eu falava assim: “Banana, eu tô olhando pra você. Pelo amor de Deus, você tá 

me deixando louca! Vamos combinar que, só hoje, você vai ficar quieto?” E ele ficava quieto. 
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Então, eu conseguia olhar nos olhos e fazer combinados. E na suplência também. Trabalhar à 

noite nunca foi problema, ao contrário, não gosto de acordar cedo. O trabalho das dez às 

quatro era bom trabalhar... Então, a possibilidade de EJA
27

 era gostoso, porque eu já tinha 

mais maturidade, já tinha mais habilidade já sabia da experiência do trabalho, o quão difícil 

era trabalhar e estudar, eu tinha essa vivência e assim, foi. Eu acho que trabalhar à noite...se 

eu tenho 17 anos de magistério, eu devo ter uns 10 anos de noturno. Não era ruim, era bom. E 

sempre fui uma professora que nunca acreditei na questão da missão. “Ai, professora é 

missionário, professor é educação!” Eu acho que é mão de obra qualificada, ela tem que ser 

remunerada, ela tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada. Fui representante de 

sindicato por dez anos e mobilizava a escola porque tinha que ter greve; o readaptado, ele 

tinha trinta anos em sala de aula... quanto a gente, a gente não sabe o dia de amanhã, 

readaptado não pode ser castigado, readaptado tem que ter vinte e cinco anos igual a todo 

professor porque ele não escolheu ficar doente. Eu lembro que era minha fala de 

convencimento dos meus amigos para poder mobilizar a escola a parar, e parava. E assim, 

estava na escola há três anos com EJA. Tenho um coordenador “burro”, pois ele teve uma fala 

que para mim foi muito marcante porque eu não tinha esse olhar: “Vocês têm que pensar que 

o EJA é muito diferente do que vocês tinham antes. Vocês não estão mais trabalhando com o 

pessoal que veio do interior que estão sem escolaridade e precisa do mercado de trabalho; 

vocês estão trabalhando com alunos fracassados; o aluno que fracassou no ensino regular dele 

e agora ele está à noite para tentar recuperar o tempo perdido. Você tem que ter isto muito 

claro!” Essa coisa de trabalhar com aluno fracassado é uma fala muito forte para mim ainda 

hoje... E foi, foi, foi, foi dois ou três anos, mas sempre nessa coisa de... eu sabia quem era o 

cara ... e tentava trazer ele para mim numa relação de negociação. Nunca tive problema de 

indisciplina, de mandar para direção com recorrência, entendeu? Teve alguns, mas se pegar o 

prontuário da professora Hilana não era professora que mandava aluno toda hora para direção. 

E no EJA, como em qualquer lugar, é muito assim, eles não se movimentam. É você que tem 

que por respeito na sala. Eles olham para você tipo: “Professora, você vai deixar isso 

acontecer? Professora, você não vai fazer nada?” Eu não era de não fazer nada. Meu discurso 

já foi: “Gente, tô na escola, vocês estão trabalhando, eu também “tô”, então, eu respeito 

vocês, mas também quero respeito pelo meu trabalho. É uma relação por conta de trabalho: eu 

dou o meu melhor de trabalho e vocês deem o melhor de vocês também... já ficaram o dia 

inteiro fora e agora vocês estão aqui, estudando.” E esse menino, eu sei exatamente o que foi 
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fazer lá. Era um são paulino, que era o meu time. Era o meu acesso a ele: “Ô tricolor, vai me 

sacanear?” Era o meu canal de acesso a ele ... o coordenador avisou que sabia que ele era o 

dono da “boca”, que era para tomar alguns cuidados e tal ... E fui percebendo que o Fernando 

só fazia garatuja... ele não era alfabetizado. Ele mal escrevia o próprio nome... só que eu não 

sei alfabetizar ... são quinze anos de formação, é uma frustração não saber alfabetizar ... 

(Silêncio por alguns segundos). No começo trouxe o Fernando para frente... ele veio, ficou. 

Só que o pessoal começou a tirar “sarro”, então, ele voltou para o fundo. Com o passar do 

tempo, demorou uns dois ou três meses, ele já se enturmou. Ali era um mecanismo de passar, 

era um veículo de passar droga, ele era quem mandava. Puxa! Eu sabia disso! Eu lidava com 

isso com naturalidade, de verdade, não era um negócio. E um dia, vinte e sete de agosto de 

dois mil e treze... Eu estava explicando, e eu sempre tive uma preocupação muito grande de 

falar assim: “Gente! O homem é o único animal que pensa. A gente não pode fazer disso uma 

coisa pequena. Você é o único ser capaz de pensar, se você pensa, se tem capacidade de 

reflexão e de ação, não é um negócio que: Ah! Não sei o que vai dar depois! Você sabe o que 

vai dar depois, você pensa. Cachorro não sabe, gato não sabe, a tartaruga não sabe, mas você 

...” Eu estava muito nessa pegada: “O homem é o único animal que pensa. Pense no que você 

está fazendo da sua vida, pense! Você tem o polegar opositor, o homem é o único que faz 

isso. Te dá um manejo de mão e você vai construindo, construindo, construindo, 

construindo...” E nessa aula, o Fernando ficava assim: “Ah, cê tá de ‘brinks’, cê tá de 

‘brinks’!” ...  “Fernando, por favor!” .... “Cê tá de ‘brinks’!” ...  Não, Fernando, eu não tô de 

brincadeira!” ...  “Ah! Cê tá de ‘brinks’!”... “Fernando, um monte de gente acordou cinco e 

meia da manhã e está aqui até agora, nove horas da noite; se você quiser presença, tudo bem, 

você está com presença garantida, não é isso o problema. Agora, se você quiser, por favor, eu 

não tô de ‘brinks’. Eu não tô de brincadeira, você também não.” Mas isso, o Fernando já, lá 

no fundo, eu já sabia que ... sabendo que eu não ia dá conta de alfabetizá-lo. Ele também já 

sabendo que eu não dava conta dele, que era uma relação de troca nem sei do que... que troca 

era essa para falar a verdade... que troca era essa? A gente já sabia o limite de cada um, e: “Aí, 

sabe o que que é? Eu não tive infância.” Eu não pensei duas vezes, mas eu falaria o que falei, 

hoje: “Desculpa, mas eu não tenho culpa... isso é um problema que você tem que resolver 

com a sua mãe.” Nesta hora, o pessoal tirou sarro. E eu intervi: “Ehhhhh?!”. E a sala baixou. 

Falei: “Gente, vamos continuar!” Porque sempre era assim: eu ia, chamava atenção, ficava 

vermelha, as pessoas percebiam que eu me exaltava, mas respirava fundo e vida que segue... 

Uma amiga minha falava assim: “Pedra em cima!”. Naquela quarta-feira, a vida seguiu. No 



141 
 

final do dia eu falei: “Caramba! Ganhei meu carro riscado!” Eu tinha certeza que meu carro 

seria riscado. Na quinta-feira, vim trabalhar, o Fernando estava lá de com capuz do tricolor... 

Fiz questão de dizer:  “Boa noite, Fernando, tudo bem?” Ele abaixou a cabeça. Eu falei: 

“Caramba! Meu carro está riscado!” E só! Meu carro está riscado! Eu tenho quinze anos de 

magistério e não sei te falar um ano que o meu carro não foi riscado. Por bem ou por mal, 

carro riscado faz parte do pacote de professor. Não acho que isso seja um dano (silêncio por 

alguns segundos). Não tenho fetiche de carro de outra cor nunca mais! É branco, preto e 

vermelho porque vai riscar... não é ônus, não é um peso. No dia trinta de agosto, numa sexta-

feira, fui trabalhar e comentei com meus amigos: “Nossa, sabe aquele dia que você devia ficar 

em casa? Hoje é um dia assim. Não sei o que eu estou fazendo aqui hoje, mas “vamo” lá ! E 

fui trabalhar. Deu dez e quinze ... dez e quarenta... tocou o sinal, eu falei: “Vou embora 

rápido!”. A escola não tem muito o “culto” de sair todo mundo juntos. Tinha situações que 

chegou de eu sair sozinha e no outro dia reclamar: “Poxa, gente! Ontem, eu saí sozinha daqui, 

não tinha ninguém!” Tudo bem, saí da escola, engatei primeira, fui. Saí e senti o carro pesado, 

pesado, pesado, pesado e falei: “Nossa! Será que enganchou um galho de árvore? Parece que 

estou arrastando árvore. Acho que podaram a escola e enganchou árvore no meu carro.” 

Então, buzinaram atrás de mim e começaram a me “dar” farol. Não tinha jeito, tive que sair da 

escola porque eu já tinha congestionado o trânsito. Saí da escola e estacionei do lado de fora. 

Parei e estacionei. Desceram dois professores: “Hilana você viu seu carro?” E eu falei: “Não, 

o que foi no meu carro?” E eles admirados: “Como? Olha a situação do seu carro!” Dei a 

volta no carro, vi a placa revirada, o limpador traseiro quebrado, o retrovisor do motorista 

quebrado e a lateral do motorista inteirinha riscada de fio à pavio... (pausa) farol até o outro 

farol. Falei: “Caramba! O Fernando riscou meu carro.” Pararam os outros professores, na 

época, tinham dois meninos e mais três meninas. Os meninos, por uma questão social, ficaram 

comigo; por uma questão social não. É o de, ah sabe assim como se fosse imoral: a palavra é 

esta, por uma questão moral, ficou o coordenador e um professor. “Você tem seguro?” 

Respondi: “Tenho.” “Então, vamos chamar!”. Falei: “Tá bom.” Ainda falei para o 

coordenador: “Tenho certeza que o Fernando ... E contei sobre a discussão. “Você tem 

certeza?” Eu falei: “Tenho, foi o Fernando, mas tudo bem.” Demorou uns quarenta minutos 

para chegar o guincho do segura. Nesses quarenta minutos, ficou um fusquinha subindo e 

descendo e uma moto com dois rapazes mal-encarados de braços cruzados; o de traz, fazendo 

o símbolo do infinito na nossa frente. Eu olhei para o coordenador,  e ele falou que era... Não 

vou saber falar se foi um coiote, mas alguma coisa tipo vigia. Então, o guincho chegou e eu 
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sentei com o motorista. O motorista do guincho parou e falou: “Dona Hilana, vamos parar no 

posto porque eu vou encher o pneu. Amanhã, a senhora vai ter que organizar seu carro porque 

vai precisar de um funileiro e o carro vai ficar uns dias parado.” Eu falei: “Tá bom.” Ele parou 

no posto de gasolina, eu sentada no caminhão, só pensando: “Caramba! Ele riscou meu carro 

mesmo!” Mas era risco... Então, o motorista do carro do seguro me olhou com um alhar muito 

assustado e falou: “D. Hilana, não dá para encher o seu pneu: os dois pneus estão rasgados!” 

(Voz embargada). Isso assusta. Nossa! “Não dá pra encher, rasgaram seus dois pneus.”  Foi, 

passou... No sábado, passei o dia inteirinho na delegacia para fazer o boletim de ocorrência... 

eu relatei tudo. “Você conhece quem fez?”... “Não, não conheço.” ... “Você sabe quem fez?” 

... “Não, não sei.” Meu marido começou: “Você não vai mais para essa escola! É perigoso! 

Olha o que fizeram!” Na segunda-feira, eu abonei. Na terça, eu já estava com medo. Até na 

segunda, era alguma coisa que aconteceu; na terça era medo... É muito maluco isso, mas é 

medo que vem! “Me leva ao médico, vamos ver, acho que vou pegar uns 15 dias. Que médico 

que eu vou?”  Liguei para uma amiga minha: “Você tem que ir a um psiquiatra.” Falei assim: 

“Psiquiatra?” “Eh!” ... “Então, tá bom, eu vou.” Mas eu estava com medo... “Então, tá bom, 

eu vou.” E fui na psiquiatra. Ela viu que eu estava muito assustada e me deu trinta dias de 

afastamento. A médica falou assim: “Hilana, o que você teve foi uma ameaça, não foi pouca 

coisa; se ele quisesse te assustar, ele teria riscado o seu carro; ele não te assustou, ele te 

ameaçou.” Aquilo reverberou dentro de mim de um jeito... (pausa) que eu não sei te falar a 

proporção. Em questão de segundos... Vapt! Primeiro, foi o motorista do carro, segundo foi a 

médica, terceiro, foi na quinta-feira ao fazer a perícia na USP
28

. Lá, o perito falou assim: 

“Nossa! Fez um estrago no seu carro! E onde você mora? Onde você trabalha?” Respondi: 

“Morro Doce.” E ele falou: “Lá no Rio de Janeiro tem Pão de Açúcar aqui tem Morro Doce.” 

E eu falei: “É... eu nunca tinha pensado nisso!” E ele continuou: “Você sabia que é o segundo 

maior índice de homicídio do estado?”... Quebrei! (Pausa). Eu sei disso agora, um ano e meio 

depois de terapia, mas até chegar nesse tripé, eu achei que fosse morrer, viu. Fiquei à beira da 

loucura de medo (ênfase na palavra medo) medo, medo, medo, medo (pequena pausa). Do 

que você falar eu sinto medo; eu senti medo de fazer o trajeto da escola, eu sinto medo de 

encontrar o Fernando, eu tenho medo até hoje, de impor limites, eu tenho medo da relação que 

você tem que estabelecer o limite, eu tenho medo de olhar no olho do outro, adolescente... 

Com o namorado da minha sobrinha, agora, eu estou acostumada com ele, mas eu tenho medo 

dele, eu tenho medo. E é terrível porque o medo te consome. Então, hoje eu consigo falar, eu 
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consigo ver que o meu tripé é a minha família. Estudando matemática na aula de física, eu 

aprendi que o triângulo é a base de maior sustentação! Eu que quebrei os três pés (Voz 

embargada e pausa). Só quem tem proporção do medo, que eu percebo zelo, segurança é o 

meu marido, mas na escola não teve um registro, não teve um livro de ocorrência, nem para 

evitar que os outros colegas passassem pela mesma situação. Oh! Na perícia médica do 

DeSS,
29

 peguei um médico muito severo que falou que eu tinha que passar por isso, que ele 

era ameaçado todo dia quando dava um laudo indeferido. Por isso, tinha que fazer parte da 

minha vida, que eu não podia me afundar e a psiquiatra queria dar início ao meu medo de 

verdade, só. Fora esse triângulo, eu tenho um fundo emocional com a loucura muito grande 

que a minha mãe passou ... eu sou a quarta gestação de três; duas gestações falidas 

anteriormente e uma de um bebê que morreu com trinta e nove dias. Quando esse menino 

faleceu com trinta e nove dias, na época, há quarenta e oito anos atrás, a minha mãe foi 

internada no hospital de Franco da Rocha que chamava Pinel Manicômio. E lá, minha mãe 

tomou dezoito choques elétrico. Então, a loucura para mim é terrível! (Voz embargada). Eu 

tinha certeza que eu estava enlouquecendo. A minha consulta da médica era quarenta dias. Eu 

voltei com quinze. Eu só chorava, eu só sentia medo, desespero de tudo. Eu falei: “Bom, eu 

estou ficando louca doutora! Vou passar por tudo que minha mãe passou.” Ela me serenou e 

falou que eu tinha passado da idade da esquizofrenia, que tinha passado a fase principal do 

trauma, que é nos primeiros três meses. Então, no meu primeiro ano de doença, que é doença, 

eu só chorei. Eu não via a readaptação como caminho. Eu só achava que eu não dava conta 

mais e que eu tinha que exonerar. Só o que passava na minha cabeça era a exoneração. Essa 

era uma outra loucura porque como eu vou exonerar de toda uma história? Eu não sabia fazer 

outra coisa... E eu só pensava: “Eu não sou missionária, isso é uma carreira!” Eu adoeci no 

exercício da função, exonerar era uma punição que eu não me conformava, mas não pensava 

na possibilidade de readaptação. Foi uma perícia do DeSS e a minha médica também não 

falava de readaptação. Minha médica ia dando trinta dias; depois, mais trinta dias... ela não 

tocava na readaptação. No DeSS passei por um perito japonês, não me lembro do nome dele. 

Ele olhou o prontuário: “D. Hilana, a senhora mora em Jundiaí?” ... “Eu moro, doutor.”... “E a 

senhora dirige à noite?” Eu falei: “Isso não era um problema antes, agora é, mas antes não 

era.” E ele continuou: “D. Hilana, eu estou te dando, hoje, mais quarenta e cinco dias. A 

senhora vai sair daqui, vai entregar isso em cada uma das escolas, vai voltar na sua médica e 

vai pedir encaminhamento para readaptação. Foi a orientação do DESS. Eu só achava que era 
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exonerar, mas eu enlouqueceria com a exoneração. Não era fácil. Eu conversei com minha 

médica e ela me afastou por um ano. Fiz a perícia e o médico falou assim: “Eu vou fazer 

exatamente o que sua médica está pedindo: um ano.” E nesse um ano, eu voltei para a escola; 

removi
30

 da escola em que tudo aconteceu e fiquei na outra escola em que eu já estava há 

quinze anos. É quando você se deparar com o seu fracasso. Porque você não serve para a sala 

de aula e ninguém sabe absolutamente o que fazer com você. Você escreve um texto: “Nossa! 

Você que escreveu isso?”... “Foi!”... “Mas você consegue!?”; “Nossa! Você que fez isso?”; 

“Nossa! Você vai voltar quando?”; “Você vai querer voltar?” ... Não é querer, é conseguir! 

Desculpa...eu não posso falar... (Voz embargada e pausa)... emocionalmente, eu não consigo 

(pausa). E eu estava enlouquecendo... tecnicamente, eu sei o que eu fiz. Eu matei a professora. 

(Voz embargada, pausa) A professora não existe mais. Hoje, isso é o que mais dói. É 

reinventar uma outra Hilana que tenha função. Porque em sala de aula você pode não fazer 

nada, mas você segura quarenta alunos por cinquenta minutos; segura trinta e dois alunos por 

quarenta minutos... Quarenta minutos que a gestão, que a coordenação, que a escola está 

organizada. Faltou professor, a escola se desorganiza totalmente. A escola fica sem diretor, a 

escola fica sem secretário, ela vai dando um jeitinho, mas faltou professor, não tem jeito que 

dê. Na readaptação... não te enxergam, você não tem função. Hoje, o que tem de mais difícil é 

isso. Como eu ser, de verdade, ser significativa de novo porque na sala de aula, eu não 

consigo. Porque eu não vou ... eu corro o risco ao vir me encontrar com você; eu corro o risco 

de ser assaltada; eu corro o risco de bater o carro; eu corro vários riscos, mas eu não posso 

correr o risco de, no exercício da minha função, ser ... eu não posso ser ameaçada por botar 

ordem na sala (Batidas de alguns objetos sobre a mesa)... Eu não posso, não é justo. Então, eu 

não vou fazer isso, entendeu? Eu não tenho coragem. Eu não tenho ... É roleta russa inversa; 

você tem todos os cartuchos cheios, só um vazio. Eu não vou por minha cabeça numa roleta 

russa, não. (Pausa) E vê o que que o perito da readaptação vai falar... Porque minha 

readaptação não é definitiva (Pausa). Eu penso nisso hoje e todo dia porque eu não sei mais 

ser professora, não consigo mais ser professora. Não acho legítimo correr o risco de ser 

professora. Eu não vou trabalhar para ser ameaçada. Para ser ameaçada e não ter um registro 

na escola, pra ninguém acreditar, pra todo mundo achar que você faz corpo mole de propósito, 

que você quer a licença, porque a vida de readaptado é bom. E não é. Então, é isso. Hoje é: 

como eu me encontro? Como me refaço profissionalmente? A professora não tem mais 

(pausa) É só revisitar o que sobrou, às vezes. O difícil hoje é o olhar do readaptado. Ninguém 
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olha o readaptado. A direção não sabe o que fazer, o médico acha que você está blefando, os 

colegas perguntam quando você quer voltar... quando você quer, é desejo. Não é desejo! É 

não ter condições, é medo. Tem uma frase que eu vi na Globo News que é perfeita. É assim: 

“O terrorismo só acontece pelo medo.” Você não precisa de mais nada. Medo, hoje, na minha 

vida é uma palavra que eu falo não sei quantas vezes ao dia. É horrível! Eu tenho medo de 

tudo. Fiquei extremamente preconceituosa, que era uma coisa que eu brigava muito. Coitados! 

Se forem dois meninos indo trabalhar de moto eu acho que eles são potenciais ... não quero 

usar a palavra marginal, mas não consigo passar outra pela minha cabeça... são potenciais 

pessoas que podem me fazer mal. Ele não pode ser só um trabalhador. Coitado! Indo 

trabalhar, sabe, você vê o pior de você, o pior de você... (Pausa, choro) Eu acho que tem de 

ser estudado. Tem que ser olhado. E é só por isso... tem que virar levantamento estatístico... 

estatístico infeliz...projeto... 

Pesquisadora: me explica o que você quis dizer quando falou que “não houve um 

registro da escola.”   

Hilana: É um descaso com o ser humano, porque é assim, comigo, o mal já estava 

feito, mas você precisa minimamente de registro para impedir, para não acontecer a mesma 

coisa com os outros. O menino foi promovido com louvor. Ele não foi mais para a escola, foi 

uma ou duas vezes só. E foi promovido com louvor. Todo mundo ficou aterrorizado, mesmo 

medo. Se ele fez comigo? Isso em terapia a gente entendeu. Ele deu um recado para todo 

mundo. De verdade, não foi assustar, susto ele daria... eu já esperava o carro riscado. Rasgar 

os dois pneus para você não ter mobilidade. Numa sexta-feira à noite, todo mundo saindo 

cedo do lugar de extrema vulnerabilidade social. Na boca! É requinte de crueldade e se de 

verdade eu não fosse a primeira a sair, Deus me iluminou de ser a primeira a sair e se eu fosse 

a última a sair teria ficado sozinha lá, como já tinha acontecido em outras vezes. E se essas 

duas motos e esses dois caras de moto... eu não sei se eu não seria um alvo de raiva. Eu não 

tenho coragem mais, eu não estou disposta mais a passar por isso... 
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ANEXO 5 – Quadro dos elementos comuns 

Elementos comuns 

Experiências como professoras Explicitação de 

significados 

Melina – 1) Eu fui meio que introduzida na vida de professor, 

porque eu não queria ser professora, eu queria ser engenheira, 

eu queria ser administradora. Só que minha mãe queria, porque 

queria, que a gente fosse professora... 2) Ela entrou na escola 

comigo, foi fazer o magistério junto comigo... 

Amélia – 1) Poderia dizer que não eu queria ser professora. 

Sempre quis trabalhar no banco... 2) Eu nunca vou ser 

professora na vida! (risos) A última coisa que vou querer ser na 

vida, é ser professora 

Tita – 1) Sou professora de Geografia. Não que Geografia fosse 

a matéria ou a disciplina que eu amasse, não foi. Não tive muita 

escolha... 

Ênia – 1) Na verdade, eu ia ser bancária... 

Hilana – 2) Quando eu era criança falava para minha mãe que 

seria médica pediatra, mas a vida a levou... 2) Eu achei que dar 

aula ia ser o caminho dentro da ideia de criança, dentro da ideia 

de pediatria, dentro da ideia de cuidado. Meio que, não foi uma 

escolha; as coisas foram acontecendo... 

Escolha da 

profissão 

Melina – 1) ... e eu acabei gostando... 2) a Educação Infantil é 

minha paixão. Alfabetizar é o que eu mais gosto... 3) Eu tive 

bons momentos, graças a Deus, que era a profissão que eu não 

queria, mas que acabei me apaixonando por ela. (risos) Fui 

fazer engenharia civil e não segui a profissão, porque eu queria 

continuar sendo professora. Eu fiz engenharia civil pela USP, 

seis anos de engenharia, depois é que fui fazer a Pedagogia. 

Trabalhei na área por dois anos, mas não quis ficar. 

Amélia – 1) Fui descobrindo estudando mesmo que eu gostava 

de ser professora... 2) Então, fui fazendo e fui gostando. Não no 

estudo... foi na hora do estágio mesmo... 3) E não no primeiro 

Aprendendo a 

gostar 
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momento... 4) ... foi na segunda etapa, porque no primeiro 

momento, minha professora me falou que eu não servia para 

aquilo. (Risos) E na segunda (etapa do curso com estágios) ela 

falou: “Nossa! Como você tem uma boa didática! ”... 5) E eu 

comecei a gostar. 

Tita – 1)...mas aprendi a gostar muito, muito, muito, muito. 

Tive o maior medo de ir para a sala de aula no primeiro 

momento, mas depois já comecei a tirar de letra e foi tudo 

muito bem. 

Ênia – 1) ...mas me veio aquele desejo muito grande de estudar 

magistério, fazer Pedagogia e de ser professora... 2) E vi que era 

minha praia, que era o que eu gostava, que era aquilo que 

realmente eu me identificava, muito mais até do que o banco, 

embora eu trabalhei no banco gostei, mas não era como ser 

professor. 

Hilana – 1) Fui dar aula numa escola, peguei uma quinta série e 

tinha uma menininha linda, que eu não lembro o nome. Não sei 

se eu posso usar esse termo “cobaia”, mas eu via que eu 

brilhava nos olhos dela e era isso, eu brilhava (voz embargada e 

pausa por alguns segundos). Com o tempo, eu fui 

amadurecendo, fui melhorando....  

Melina – 1)...comecei a substituir professores que estavam 

doentes, em salas com alunos que davam problemas para estes 

professores, e eu comecei a trabalhar com 5º ano; 3º, 4º e 5º 

ano, com salas difíceis! 2) E depois eu pegava sempre as salas 

com os alunos que tinham mais problemas mesmo. E eram “Ns” 

problemas: era problema de aprendizagem, era problema com a 

família, era é... problema com drogas, problema de tudo o que 

era tipo... 3) ... quando foi 2015, eu peguei uma outra sala 

muito, muito, muito difícil! A sala foi difícil, muito difícil! 

Amélia – 1) E foi neste ano de 2010 que eu tive um que aluno 

aqui que era super difícil... 2)Por conta de tirar sangue dos 

outros, de jogar ferramenta... Porque aqui ao lado tem uma 

Turmas difíceis  



148 
 

empresa e fazer um funcionário levar onze pontos na cabeça! 3) 

Mas no ano seguinte eu peguei de novo uma turma difícil. Eu 

sempre pegava quinto ano. Fui em outra escola... 

Tita – 1) Não sei se foi isso juntando com outras coisas como 

indisciplina... 2) Acho que a indisciplina é o que impera, mas eu 

conseguia manter a sala, eu dava conta disso. Tanto, que tinha 

professor que me chamava para dar um jeito... 3) Eu sempre 

segurava até onde dava e eu sempre dei conta de resolver o 

problema na sala, mas eu tive um desgaste muito grande. Eu 

acho que com o tempo eu fui desgostando disso.  

Ênia – 1) ...aqui eu comecei a trabalhar com adolescentes... 2) 

Mas aqui, com os adolescentes, a gente vê que há uma falta de 

respeito tão grande! Eles são uma geração do oba-oba, então, 

você não vale nada” 

Hilana – 1) E na EJA, como em qualquer lugar, é muito assim, 

eles não se movimentam. É você que tem que por respeito na 

sala. Eles olham para você, tipo: “Professora, você vai deixar 

isso acontecer? Professora, você não vai fazer nada?” Eu não 

era de não fazer nada. Meu discurso já foi: “Gente, estou na 

escola, vocês estão trabalhando, eu também estou, então, eu 

respeito vocês, mas também quero respeito pelo meu trabalho. 

É uma relação de trabalho: eu dou o meu melhor de trabalho e 

vocês deem o melhor de vocês também... já ficaram o dia 

inteiro fora e agora vocês estão aqui, estudando...’” 

Melina – 1) Não é raro você enfrentar problema com pai; pai 

vim te xingar, são coisas que você vai relevando...  

Amélia – 1) Até eu começar a ter problema com pai de aluno 2) 

Eu sempre dei aula para muitos filhos de policiais e aqui tinha 

muitos... 3) E ele (o pai) falou que se eu não parasse, se eu não 

resolvesse aqui na escola, ele ia resolver pelos próprios meios. 

Tita –  

Ênia – 1) Alguns problemas com diretor, com professor, com 

pai de aluno... Eu fiquei em estado de choque por alguns meses 

Relacionamento 

com as famílias 

dos alunos 
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por causa de alguns problemas sérios que andaram acontecendo, 

eu quase levei um tapa, na cara, de um pai de aluno, pastor de 

uma igreja em que ele simplesmente chegou muito bravo 

porque eu tinha feito um dia diferente um dia com pipoca. 

Então, chegou e disse que eu não ganhava para aquilo, porque 

eu era paga para dar aula, me ofendeu de várias coisas, vários 

palavrões... E, de repente, eu fui me vendo, assim, tão 

diminuída, tão acabada tão humilhada!...2) os pais de alunos 

indo se queixar de coisas, como foi o meu caso... 3) então o 

desgaste maior lá era em relação aos pais, gestores. Eu tive 

muito problema com pai de aluno, mãe de aluno.... 4) O pai vai 

lá e fala mal daquele professor... 

Hilana – 

 

Melina – 1) Problemas com algumas direções, também, que é 

importante que você esteja na escola, não importa que jeito 

você esteja, você estando lá, está ótimo! Sua sala não tendo que 

ficar com outra pessoa, está ótimo... 2) Diretor de escola dizer 

que eu não tenho perfil para trabalhar com os pequenos. “Você 

tem que trabalhar com os alunos maiores”... 3) Eu já tinha 

avisado que um aluno estava sofrendo bullying dentro da escola 

pelo colega e ninguém fez nada... 4) O problema não era só com 

os alunos dentro da sala de aula... 5) Vim embora para casa 

passando mal e quando cheguei na minha casa é que fui 

acudida... 6) Então, é assim! É o que a gente enfrenta hoje 

dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, não... dentro das 

escolas. Porque, a escola quando ela tem é ... maus alunos... a 

gente consegue contornar. Quando ela tem maus gestores, não. 

Quando os gestores de uma escola não sabem o que estão 

fazendo ali é a gota d’água. E a gente tem um monte...  

Amélia – 1) E foi neste ano de 2010 que eu tive um que aluno 

aqui que era super difícil! É até filho de uma supervisora da 

rede. (Risos) O pai não chegou a me ameaçar diretamente... 2) o 

Relacionamento 

com a gestão 
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filho dele aprontava muito eu o chamava muito. Por conta de 

tirar sangue dos outros, de jogar ferramenta... Porque aqui ao 

lado tem uma empresa e fazer um funcionário levar onze pontos 

na cabeça! Então, a gente o chamava demais! Ele falou que era 

perseguição. E foi, assim, infernizando, infernizando... 3) ... eu 

terminei o ano bem estressada! E ele (o pai) falou que se eu não 

parasse, se eu não resolvesse aqui na escola, ele ia resolver 

pelos próprios meios. Passou o ano, encerrou e foi tudo bem...  

Tita – 1) Eu realmente, achava assim, eu não gostava de mandar 

problema, porque, às vezes, a gente escutava eles (gestão) 

falando que não tinha jeito deles trabalharem também, porque 

tinha professor que mandava aluno para fora demais. Então, as 

outras coisas burocráticas que tinham para fazer, não dava... 2) 

porque tinham que dar bronca em aluno o tempo todo! E via, já 

vi, também, professor sendo chamado a atenção porque não 

controlava a sala.... 3) Eu lembro que em Conselho, os alunos 

que eu reprovava, a direção dizia: “Tita, não tem jeito de você 

aumentar meio ponto?” Eu dizia: “Não! Não, gente! Não, 

porque se está este quatro, eu fiz isso aqui (faz um gesto de tirar 

suor da testa), para ficar com esse quatro! Não dá! E o garoto 

tem que saber, tem que ter responsabilidade! Eu não faço nada! 

O que eu tinha que fazer eu já fiz.” Os outros professores, às 

vezes, tinham que abrir mão daquela disciplina deles para que o 

aluno passasse. Tudo isto vai acumulando. 

Ênia – 1) ...foi sim os problemas decorrentes da sala de aula 

sim, não só de alunos, mas, principalmente, gestores mal-

intencionados que não tinham gestão de pessoas, que não sabem 

lidar com as pessoas... me ofendeu de várias coisas, vários 

palavrões, e ninguém fez nada. A direção, na época, ficou 

simplesmente vendo aquela cena, eu propriamente quase 

apanhei do homem porque ele estava descontrolado...  

Hilana – 1) Só quem tem proporção do medo, que eu percebo 

zelo, segurança é o meu marido, mas na escola não teve um 
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registro, não teve um livro de ocorrência, nem para evitar que 

os outros colegas passassem pela mesma situação... 2) Eu não 

vou trabalhar para ser ameaçada. Para ser ameaçada e não ter 

um registro na escola... 3) É um descaso com o ser humano, 

porque é assim, comigo, o mal já estava feito, mas você precisa 

minimamente de registro para impedir, para não acontecer a 

mesma coisa com os outros...”  

 

Melina – 1) ... e eu já vinha nesse processo de cansaço. 

Primeiro, por dobrar; durante toda a minha carreira profissional 

eu sempre trabalhei em dois períodos, cheguei a trabalhar três 

períodos! Dois períodos na prefeitura e um no Estado. Eu 

trabalhava 17, 18 horas por dia! 

Amélia – 1) Eu trabalhei dez anos, tranquilamente, sem nenhum 

problema de saúde. Sendo super perfeccionista, gostando do 

que fazia, mas eu estava cansada (risos demonstrando 

nervosismo) Dez anos diretão... Eu fazia manhã aqui, à tarde 

estágio de psicopedagogia na clínica e à noite a faculdade... eu 

não sei também se isso saturou... Eu estava fazendo uma coisa 

diferente para sair um pouco da sala de aula, para arejar um 

pouco a cabeça e acabei não conseguindo logo de imediato... Eu 

fazia manhã aqui, à tarde estágio de psicopedagogia na clínica e 

à noite a faculdade... 2) ... eu me agarrei mais ao trabalho, 

assumi o segundo cargo... 

Tita – 1) Só sei que eu me sobrecarregava demais. Teve uma 

época que eu dava aula e era quinta série, hoje é sexto ano, da 

quinta série ao terceiro ano médio, então, era uma confusão! Às 

vezes eu saia desta escola (municipal) para ir dar aula na escola 

de baixo (escola estadual). Eu moro em outro município depois 

eu pedi remoção para cá de novo. Então, eu não sei o aconteceu 

nesse percurso... 

Ênia – 1) Assim, foi um período bem chato; hoje, vamos dizer 

que está calmo perto do que já foi, mas foi, sim, o desgaste de 

Jornada de 

trabalho 
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sala de aula com certeza, principalmente, no município que eu 

comecei a trabalhar com adolescentes, lá eu trabalho com 

criança, então o desgaste maior lá era em relação aos pais, 

gestores. 

Hilana – 1) Então, a possibilidade de EJA era gostoso, porque 

eu já tinha mais maturidade, já tinha mais habilidade já sabia da 

experiência do trabalho, o quão difícil era trabalhar e estudar, eu 

tinha essa vivência e assim, foi. Eu acho que trabalhar à 

noite...se eu tenho 17 anos de magistério, eu devo ter uns 10 

anos de noturno. Não era ruim, era bom. 

 

Melina – 1) O meu problema foi muito de profissionais mesmo 

da minha área. Fazer maldade com meus alunos. Aquilo foi me 

pilhando. 

Amélia –  

Tita – 1) ... eu penso que os professores, hoje, facilitam demais 

a vida do aluno... 2) ... todo mundo dizia que eu era exagerada 

no modo de trabalhar, entendeu? Meus filhos, alguns 

professores que me conheciam bastante na época sempre 

acharam que não tinha necessidade de tudo isso... tinha 

professor que me chamava para dar um jeito (indisciplina de 

aluno)... 3) A diretora passou e disse: “Tita, o que você está 

fazendo aí na sala, saia daí já”. E eu disse: “Eu já vou saindo”. 

Ênia – 1) Alguns problemas com diretor, com professor, com 

pai de aluno. 

Hilana – 1) A escola não tem muito o “culto” de sair todo 

mundo juntos. Tinha situações que chegou de eu sair sozinha e 

no outro dia reclamar: “Poxa, gente! Ontem, eu saí sozinha 

daqui, não tinha ninguém!” 

 

Relacionamento 

com os pares 

Melina – 1) Uma coisa que queria deixar bem clara, é que a 

Educação Infantil é minha paixão. Alfabetizar é o que eu mais 

gosto, mas as pessoas têm mania de falar que você não tem 
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perfil para fazer aquilo que você gosta.... 2) Então, eu fiquei de 

98 até 2005, trabalhando com alfabetização, pré-escola, 

alfabetizando mesmo! Só alfabetizando os pequenininhos. 

Então, foi uma realização! Acho que foi a melhor época da 

minha vida enquanto profissional, enquanto professora. 

Começou aquela coisa do perfil, de novo. Diretor de escola 

dizer que eu não tenho perfil para trabalhar com os pequenos. 

“Você tem que trabalhar com os alunos maiores” 3)... fazer 

coisas com os meus alunos, que eu não gostei de ver. Isso acho 

que foi uma das coisas que mais me adoeceu, que mais me 

deixou triste. Porque, eu não podia fazer nada. Eu cheguei numa 

escola naquele ano, eu não conhecia ninguém, as pessoas 

falavam daquelas crianças como se elas fossem monstros! E 

aquela sala foi feita para ser tirada dali. Tinha aquela pilha de: 

“Olha! No final do ano, eu não quero nenhum aluno reprovado, 

saiba ler ou não! Vai sair tudo daqui!” É umas coisas que, 

primeiro, vai contra seus princípios: desde que me entendo por 

gente, que eu sou professora, você não pode passar aluno que 

não sabe. Eu tenho que dar subsídios para ele superar as 

dificuldades dele e ele pelo menos, conseguir... agora, você tem 

aluno no 5º ano que não sabe ler! Eu tinha alunos que não 

sabiam ler.  “Esse não fica! Esse não tem conversa! Esse vai de 

qualquer jeito! Esse daí, olha, não tem mais jeito! Não vai ser 

ninguém!” Então, já taxa a criança. É uma criança que vem de 

família desestruturada, drogada, com todos os problemas 

possíveis e inimagináveis! E ele chega na escola e as pessoas 

falam isso para ele: “Olha, você é um ninguém! O seu fim vai 

ser na cadeia!” Eu escutei isso dentro da escola! Esse menino, o 

fim dele vai ser cadeia! Ou vai morrer numa boca de fumo. 

Você fica, você começa a ouvir esse monte de coisa e a sua 

estrutura vai para o ralo! E você tenta defender a criança e você 

não consegue, e você não conhece o histórico dela lá atrás, 

ninguém te passa documentação nenhuma, não existe o 

imposições do 

sistema/ambiente 

escolar 



154 
 

histórico dessa criança... 4) É uma coisa que vai contra tudo o 

que você aprendeu na vida! Tudo o que você aprendeu, você 

joga na lata do lixo, e fala: “Olha! Agora eu tenho que ser 

carcereiro da FEBEM!” Era o que estava parecendo! E isso vai 

acabando com você! Vai acabando com você, com o estímulo, 

com a autoestima. ... 5) Você queria fazer uma atividade com os 

alunos: “Não!  Nem se preocupa, porque eles não vão fazer! 

Está perdendo seu tempo! Ih! Essa prova aí? (Bate as mãos 

demonstrando indignação) Seus alunos não podem fazer essa 

prova! Eles têm de fazer prova de primeiro ano!” “Mas eles 

estão no quinto!”, eu dizia. “Mas eles têm de fazer prova de 

primeiro! Se não eles não vão ter nota e como você vai passar 

eles no final do ano? No primeiro bimestre eles não podem ter 

nota vermelha! Senão, eles não vão passar. Eles não podem 

mais ficar aqui.” E realmente, a sala passou! 

Amélia – 1) Então, a gente o chamava demais! Ele falou que era 

perseguição. E foi, assim, infernizando, infernizando... 2) eu 

terminei o ano bem estressada! E ele (o pai) falou que se eu não 

parasse, se eu não resolvesse aqui na escola, ele ia resolver 

pelos próprios meios. Passou o ano, encerrou e foi tudo bem. 

Mas no ano seguinte eu peguei de novo uma turma difícil. Eu 

sempre pegava quinto ano. Fui em outra escola. E, também, 

filho de policial. Eu acho que me deu um choque!  

Tita – 1) Eu sempre pegava o aluno na oitava série que eu tinha 

que voltar, voltar, voltar e, geralmente, a gente entende que tem 

de dar continuidade... 2) mas tem que continuar de um ponto de 

partida. Só que o ponto de partida não foi dado, não foi 

ensinado; e se não foi ensinado ele (o aluno) não aprendeu; e 

como trabalhar desse jeito? Eu não sei trabalhar assim, 

entendeu? Eu não sei trabalhar desse jeito. Então é aonde vem o 

desgaste. E hoje o aluno está mesmo acostumado; você é 

professora, você deve ver, não sei a idade, mas eles estão 

acostumados assim. Eu achava a quinta série uma gracinha! 
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Está vindo do primário, imagina! Um amorzinho! E não é. 

Então, você percebe que está tudo errado, um monte de coisa 

errada, e aluno faz mesmo e os professores falam: “É assim oh, 

e ainda tiram sarro da cara da gente! Adiantou você me reprovar 

nesta matéria? Eu passei!”. Com tudo isso, a gente vai 

desgostando mesmo, bastante.” 

Ênia – 1) Isto vai te dando só certeza. E você fala: “Meu Deus, 

que mundo é esse da escola que a gente vai ficando cada vez 

mais sozinho, cada vez mais abandonado?! 2) Realmente, tem 

algumas coisas que eu tenho muita dificuldade de enfrentar, e 

hoje, na escola para mim, tem algumas coisas que eu não 

consigo entender, eu não consigo aceitar como aquilo é correto. 

Para mim não é correto! Todo mundo vê o professor ser 

maltratado daquele jeito e ninguém fazer nada! E ainda por 

cima tem uns que falam para o professor, brigam com o 

professor. O pai vai lá e fala mal daquele professor, entendeu? 

Ninguém nunca vai na defesa do professor, sempre contra...  

Hilana – 1) E assim, estava na escola há três anos com EJA. 

Tenho um coordenador “burro”, pois ele teve uma fala que para 

mim foi muito marcante porque eu não tinha esse olhar: “Vocês 

têm que pensar que o EJA é muito diferente do que vocês 

tinham antes. Vocês não estão mais trabalhando com o pessoal 

que veio do interior que estão sem escolaridade e precisa do 

mercado de trabalho; vocês estão trabalhando com alunos 

fracassados; o aluno que fracassou no ensino regular dele e 

agora ele está à noite para tentar recuperar o tempo perdido. 

Você tem que ter isto muito claro!” Essa coisa de trabalhar com 

aluno fracassado é uma fala muito forte para mim ainda hoje... 

 

Melina – 1) E o gatilho foi no dia em que dois alunos se 

agrediram em sala de aula. Eu já tinha avisado que um aluno 

estava sofrendo bullying dentro da escola pelo colega e 

ninguém fez nada. E o menino xingou ele dentro da sala de aula 
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e ele foi para cima. Eu não consegui tirar porque eram dois 

rapazes: um tinha treze e outro tinha doze. Os dois eram 

maiores que eu. Então, eu passei mal dentro da sala de aula... 2) 

Aqueles dois alunos brigando... 3) ... e olha que não era a 

primeira vez que eu via aluno brigar. Não foi a primeira vez que 

eu apartei briga de aluno. Eu já tirei arma da mão de aluno, eu 

já tirei faca da mão de aluno. E aqueles dois meninos brigando, 

foi o meu gatilho. Uma briga na sala de aula. Foi uma briga 

besta ... 4) ...um bateu no outro, derrubou no chão, e eu apartei 

os dois. Mas, como o médico disse, aquele foi o meu gatilho, 

aquele foi minha gota d’água. 

Amélia – 1) E foi neste ano de 2010 que eu tive um que aluno 

aqui que era super difícil! É até filho de uma supervisora da 

rede. (Risos) O pai não chegou a me ameaçar diretamente... 2) 

... o filho dele aprontava muito eu o chamava muito! Por conta 

de tirar sangue dos outros, de jogar ferramenta... 3) Porque aqui 

ao lado tem uma empresa e fazer um funcionário levar onze 

pontos na cabeça! Então, a gente o chamava demais! Ele falou 

que era perseguição. E foi, assim, infernizando, infernizando... 

4) ... eu terminei o ano bem estressada! E ele (o pai) falou que 

se eu não parasse, se eu não resolvesse aqui na escola, ele ia 

resolver pelos próprios meios.... 5) Mas no ano seguinte eu 

peguei de novo uma turma difícil. Eu sempre pegava quinto 

ano. Fui em outra escola. E, também, filho de policial. Eu acho 

que me deu um choque! Comecei a passar mal. Eu nem tinha 

percebido que eu estava estressada. 

Tita – 1) Esses dias estávamos conversando com uma 

professora que chegaram à conclusão: que os alunos gostam de 

tirar até sarro na cara dos professores. Por exemplo, falar: “E aí, 

já tomou lálálá (um palavrão)? E depois dizer: “Olha aí, 

passei!... 2) Eu achava a quinta série uma gracinha! Está vindo 

do primário, imagina! Um amorzinho! E não é. Então, você 

percebe que está tudo errado, um monte de coisa errada, e aluno 
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faz mesmo e os professores falam: “É assim oh, e ainda tiram 

sarro da cara da gente! Adiantou você me reprovar nesta 

matéria? Eu passei!” 

Ênia – 1) ... eu quase levei um tapa na cara, de um pai de aluno, 

pastor de uma igreja. Ele simplesmente chegou muito bravo 

porque eu tinha feito um dia diferente, um dia com pipoca. 

Então, chegou e disse que eu não ganhava para aquilo, porque 

eu era paga para dar aula, me ofendeu de várias coisas, vários 

palavrões, e ninguém fez nada. A direção, na época, ficou 

simplesmente vendo aquela cena, eu propriamente quase 

apanhei do homem porque ele estava descontrolado... 2) Eu vi 

uma cena em uma das escolas aqui que o professor foi agredido 

e eu estava passando pelo corredor. O professor chamou a 

atenção de um aluno, inclusive maior do que ele - hoje ele (o 

professor) é falecido em um acidente na Rodovia Castelo 

Branco, faz pouco tempo, só alguns meses -, e aquilo me 

chocou. Eu já estava readaptada, mas aquilo só foi me dando 

certeza de que eu não posso e não poderia voltar para a sala de 

aula porque eu não estava em condições emocionais. O aluno o 

agrediu, deu um empurrão no professor e ele bateu as costas na 

lousa e o aluno foi para cima falando assim: “Eu enfrento meu 

pai e minha mãe, imagine que eu não vou arrebentar sua cara!?” 

Hilana – 1) ... No final do dia eu falei: “Caramba! Ganhei meu 

carro riscado!” Eu tinha certeza que meu carro seria riscado... 2) 

Eu falei: “Caramba! Meu carro está riscado!” E só! Meu carro 

está riscado! Eu tenho quinze anos de magistério e não sei te 

falar um ano que o meu carro não foi riscado. Por bem ou por 

mal, carro riscado faz parte do pacote de professor. Não acho 

que isso seja um dano (silêncio por alguns segundos). Não 

tenho fetiche de carro de outra cor nunca mais! É branco, preto 

e vermelho porque vai riscar... não é ônus, não é um peso... 3) 

Desceram dois professores: “Hilana você viu seu carro?” E eu 

falei: “Não, o que foi no meu carro?” E eles admirados: 
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“Como? Olha a situação do seu carro!” Dei a volta no carro, vi 

a placa revirada, o limpador traseiro quebrado, o retrovisor do 

motorista quebrado e a lateral do motorista inteirinha riscada de 

fio à pavio ... (pausa) farol até o outro farol... 4) ... eu sentada 

no caminhão, só pensando: “Caramba! Ele riscou meu carro 

mesmo!” Mas era risco... Então, o motorista do carro do seguro 

me olhou com um alhar muito assustado e falou: “D. Hilana, 

não dá para encher o seu pneu: os dois pneus estão rasgados!” 

(Voz embargada). Isso assusta. Nossa! “Não dá pra encher, 

rasgaram seus dois pneus.  ...  

Melina – 1) ...você não se importa muito, até mesmo porque é 

uma coisa que você gosta, mas você começa a ganhar 

tendinites, bursites, todas as “ites” você começa a ter, porque 

você corta tudo na mão, você mexe muito com mimeógrafos, na 

época. ... 2) Eu já vinha nesse estado de várias dores de cabeça 

desde 2008. Primeira crise que eu tive foi depois que eu tive 

minha filha ... 3) Quando foi em 2010, eu tive uma outra crise e 

foi uma crise de internação! Fiquei três dias internada, eu não 

conseguia olhar para a claridade, não conseguia falar com as 

pessoas e ... 4) ...você vai percebendo que no momento que 

você começa a ter essas dores, que no meu caso, a doença 

começou a aparecer com dor de cabeça ... 5) Quando foi em 

2013, eu tive um “pré-infarto”. Eu estava fazendo uma 

atividade com os professores na escola, estávamos juntos, eu 

comecei a falar e quando acordei, eu estava no hospital... 

Amélia – 1) Comecei a ter sintomas físicos mesmo. De não 

conseguir levantar de manhã, com umas câimbras horríveis! 

Tensão muscular, câimbras, de fechar a respiração e eu 

‘roxear’... 2) Só o fato de ter uma coisa diferente eu já 

começava a ter diarreia, falta de ar, coração palpitava e enrijecia 

tudo, os músculos...  

Tita – 1) Depois de algum tempo comecei a sentir taquicardia, a 

voz sumia, mas eu achava que era normal, que eu podia não 
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estar bem naquele dia, achava que era isso. Os alunos diziam: 

“Professora, professora, você está passando mal? Quer água?” 

As pessoas têm mania de te dar água, a pessoa está engasgando, 

estão dando água. (Risos). Eu não conseguia. Daí, foi uma coisa 

que começou a ter uma sequência. Não foi hoje ou uma vez, 

começou a dar várias vezes, em várias salas até que chegou a 

um ponto que eu não conseguia, não conseguia mais... E 

aconteceu um outro episódio: comecei a ter falha na memória; 

não sei se por causa da medicação... alguns dizem que pode 

acontecer...  2) Procurei um Neuro (Neurologista)...mas eu 

procurei um Neuro muito bom, conhecido... Estas são coisas 

que já me davam em sala de aula também, mas meu 

afastamento não foi por conta disso. Eu penso comigo que, 

talvez, eu tivesse aquele problema todo inconscientemente, 

entendeu? Com medo de que ficasse... entendeu? Porque 

acontecia, às vezes, na sala de aula e se algum aluno fizesse 

alguma coisa que me incomodasse e eu fosse chamar a atenção, 

eu não conseguia mais voltar no tema. Eu brincava, disfarçava: 

“Bom, tudo bem gente, tudo normalizado aonde é que eu parei 

mesmo?” E continuava. Mas começou com mais frequência. 

Então, começou tudo junto!” 

Ênia – 1) ...começava a chorar, eu entrava em desespero, me 

dava falta de ar, e começava a sentir coisas que eu nunca senti, 

vontade de voltar, embora para minha casa... 2) Eu tremia o 

corpo inteiro, eu suava, passava muito mal. Teve vezes de eu 

ficar na Unimed tomando calmantes na veia. Assim, foi um 

período bem chato...  

Hilana – 1) Na segunda-feira, eu abonei. Na terça, eu já estava 

com medo. Até na segunda, era alguma coisa que aconteceu; na 

terça era medo... 2) É muito maluco isso, mas é medo que vem! 

“Me leva ao médico, vamos ver, acho que vou pegar uns 15 

dias. 
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Melina – 1) Eu fui, busquei um psiquiatra, e aí você vê toda a 

sua carreira cair por terra... 

Amélia – 2) Minha irmã falou: “Você está estressada, porque 

não parece que você tenha problema nenhum!” Fui ao médico e 

não deu nada. Então, comecei a prestar mais atenção. Fui só 

piorando! Procurei uma psiquiatra e ela me afastou. Falou que 

eu estava estressada e começando a ter crises de pânico e 

ansiedade generalizada... 

Tita – 1) Então, procurei um psiquiatra. Eu chorava muito 

porque eu ficava ruim, eu dizia: “Gente, isso não é normal!” 

Não é normal! Essa é minha profissão, eu tenho que dar conta! 

Eu tinha que dar conta! Porque não podia! Até que eu não 

conseguia, não conseguia, foi onde procurei um médico. 

Ênia –  

Hilana – 1) “Que médico que eu vou?”  Liguei para uma amiga 

minha: “Você tem que ir a um psiquiatra.” Falei assim: 

“Psiquiatra?” “Eh!” ... “Então, está bom, eu vou.” Mas eu 

estava com medo... 2) Então, está bom, eu vou.” E fui na 

psiquiatra. Ela viu que eu estava muito assustada e me deu trinta 

dias de afastamento... 

 

A busca pelo 

psiquiatra 

Melina – 1) ... aluno a gente consegue contornar. Porque aluno, 

esteja ele onde estiver, eles ainda têm um pouquinho de respeito 

pela gente. Você fala um pouquinho mais alto, eles é....atendem. 

... 2) E você como professor, infelizmente, você tem uma carga 

muito grande. Porque você não fica livre desses problemas. Não 

adianta você dizer assim: “O meu trabalho é lá, o problema fica 

lá!” Não fica! Você fica cinco horas, durante cinco dias na sala 

de aula com a criança, você acaba com aquele instinto paternal, 

maternal. Você acaba tendo relações afetivas com essas 

crianças... 3) E a gente, tem uma tendência, principalmente, 

professor, tem uma tendência de achar que pode tudo. 

Infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa: “Não! Estou 
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doente! Não! Mas quando eu chegar na escola, melhora! Vou 

trabalhar! Ihhh! Vou até esquecer disso!” 4) ... mas ninguém 

sabe seu histórico de vida, do seu histórico profissional, de 

como você vem e isso é culpa da gente! É culpa da gente, é 

culpa do sistema, tem um monte de coisa para ser 5) ... da 

própria sociedade... 6) ... é questão de o professor ter virado 

babá, mãe, médico, hospital, tudo! Professor é o cara que tem 

mil e uma utilidades. É o Bom Bril! E, às vezes, a gente acaba 

assimilando isso. De que você pode resolver tudo! Isso te afeta 

muito! Às vezes a gente vê aqueles professores que são meio 

loucão, que chuta o pau da barraca, não querem nem saber! E 

você fala: “Olha só! Não é profissional!” Esse é profissional! 

Porque ele sabe que se ele fizer o que a gente faz, que a gente 

fica pilhado, ele vai acabar com a vida dele. E vai deixar de ser 

professor... “Ah, ser professor é uma vocação!” Às vezes até 

acredito que seja mesmo! Ou carma! A gente gostar tanto de 

uma coisa que judia da gente! A profissão de professor, ela 

judia de você! Isso sim, se você se propõe a fazer! A ser 

professor! Eu não gosto muito que me chame de educador. 

Porque eu acho que educar, todo mundo educa. Todo mundo 

tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa 

para te falar... eu sou professora! Me formei, sou professora, 

tive professores, assim, muito... 7) ... tive uma professora de 

didática que aquela ali valeu por todos os professores que eu 

tive, porque ela era ponta firme. Ela falava para nós direto: “O 

dia que você sair daqui, que você entrar numa sala de aula, você 

se lembre que você está lidando com vida! ” (Voltou a chorar) E 

de repente é isso! A gente não é médica, mas a gente pode 

destruir a vida de uma pessoa só de falar com ela. (Choro) 

Dependendo do que você fala para uma criança, 

independentemente da idade dela, se ela estiver no quinto ano 

ou primeiro, não importa, é uma criança! Você vai destruí-la e 

ela nunca mais... 8) ... porque querendo ou não, você é alguém 
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em quem ela se espelha, ela está ali. 

Amélia – 1) Eu trabalhei dez anos, tranquilamente, sem nenhum 

problema de saúde. Sendo super perfeccionista, gostando do 

que fazia, mas eu estava cansada (risos demonstrando 

nervosismo) Dez anos diretão... 2) ... mas estava tudo bem com 

meu trabalho. Não tive problema nenhum. Ao contrário, eu me 

agarrei mais ao trabalho, assumi o segundo cargo... 3) ... é o 

único setor que pensei que dependia só de mim. Em outros, eu 

dependo de outras pessoas... 4) E aqui eu sei como tudo 

funciona... 5) Até eu começar a ter problema com pai de aluno. 

Eu não sei se eu já estava fragilizada... 6)... o filho dele 

aprontava muito eu o chamava muito... 7) Ele falou que era 

perseguição. E foi, assim, infernizando, infernizando... 8) ... eu 

terminei o ano bem estressada... 9) Passou o ano, encerrou e foi 

tudo bem... Eu sempre pegava quinto ano. Fui em outra escola. 

E, também, filho de policial... 10) Destes alunos que eu já fiz o 

diagnóstico, vinte e cinco, eu dei alta para sete. Já melhoraram. 

Assim, eram problemas não graves, mais de autoestima mesmo, 

mais voltado à parte familiar ou até à escola. De verem a escola, 

sem eles perceberem conscientemente, como um lugar ruim, 

como algo perigoso. Consegui trabalhar bem isso neles e 

tiveram alta, melhoraram bem.... 11) É mais difícil do que a sala 

de aula. Pode não parecer porque é individualizado, mas não é. 

Porque tem que entrar na vida da criança, eu tenho que 

mergulhar nos problemas deles... 12) Eu já tenho os meus, 

então, eu tenho que me deixar de lado para entrar na vida deles, 

para poder enxergar onde que está o problema para poder 

ajudar. Mesmo tendo toda essa carga afetiva, não me machuca 

tanto quanto ir para a sala (lecionar), porque é individual. 

Tita – 1) Eles (alunos) me respeitavam... 2) ... ou tinham medo, 

não sei. Aqui, quando eram os pequenos, eu achava que eles 

tinham medo (Risos). Eles subiam as escadas rapidamente. Eu 

não os deixava entrar depois de mim, mas tudo isso nunca foi 
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nada sem falar. Desde o primeiro momento eu sempre expliquei 

tudo direitinho, como eu gostaria que as coisas ocorressem. Mas 

ao mesmo tempo eu era uma professora legal porque eu tenho 

alunos que até hoje, um dá aula comigo aqui, tenho alunos que 

foram fazer faculdade, passam whatsapp, enfim, aprenderam a 

gostar de mim e começaram a entender. Eu dava aula para eles 

aqui (escola de ensino fundamental) e depois eu dava aula para 

eles lá embaixo (escola de ensino médio). Então, chegava um 

momento em que até eles falavam assim: “Professora, você 

mudou!” Eu dizia: “Não, vocês é que estão amadurecendo.”... 

Lembro que quando eu dava aula só no ensino médio eu falava: 

“Eu tinha que pegar vocês lá na oitava série.” Eu passei a dar 

aula para oitava série: “Ah, eu tenho que pegar vocês lá na 

quinta.” Quando dava aula na quinta, a mesma coisa eu sentia 

em relação ao começo de tudo. Então, quando falo facilitar, é 

em todos os aspectos, inclusive, o sistema da educação que é 

assim: tem que passar. Eu sempre reprovei o aluno, sempre 

reprovei e sou daquela que tem que reprovar sim. Eles acham 

que o aluno, quando você o reprova, ele dá gasto; assim como 

preso dá gasto lá na penitenciária, dá muito gasto. Só que eu 

acho que o gasto maior... E o garoto tem que saber, tem que ter 

responsabilidade! Eu não faço nada! O que eu tinha que fazer 

eu já fiz.” Você vê que realmente, se você, se fosse como, não 

vou falar como antigamente, que eu sou tradicional. Que as 

pessoas vão falar: “Ah, você é muito tradicional!”  Eu falo 

assim: “Tá, e o outro modo, o outro meio de trabalho tá dando 

certo? Se me apontar que tá dando certo...” 4) Eu acho que o 

meu jeito estava mais certo!” Tem aluno que diz: “Nunca mais 

esqueci disso!” Porque eu sempre fui assim, olha, o que eu dou 

no primeiro bimestre não é para fazer lavagem cerebral, 

entendeu? Não é! Porque o aluno vai estudar para esta prova e é 

só... 5) ... só para estudar esta matéria aqui. Eu sempre vi isso. 

Então, como eu fazia? O que eles aprendiam no primeiro, no 
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segundo bimestre caia de novo; no terceiro, caia a matéria do 

primeiro e do segundo; e no quarto a matéria do ano inteiro... 

Acho que se fizesse desde sempre, lá desde o comecinho, desde 

o primeiro ano de escola da criança, do “prezinho”, fazendo 

isso, trazendo mais responsabilidade, tanto do professor quanto 

do aluno, para que não chegasse ao ponto que chegou. Como 

que você vai recuperar o aluno? Eu sempre pegava o aluno na 

oitava série que eu tinha que voltar, voltar, voltar e, geralmente, 

a gente entende que tem de dar continuidade... mas tem que 

continuar de um ponto de partida... .” Bem, esta menina que 

está como inspetora só neste ano, a Tati, ela está no último ano 

de Biologia e foi minha aluna. Outro dia conversando lá em 

baixo ela falou de mim: “Não, mas a Tita era muito exigente!” 

E isso eu não vejo muito na nossa classe. Vejo, vejo sim, mas a 

maioria não é assim; talvez seja pelo fato de estar cansado, 

talvez de tentar e não conseguir alguma coisa. Tem aluno que 

fala assim: “Ah, pra assentar azulejo eu não preciso fazer isso, 

eu não preciso aprender isso.” O professor tem que responder: 

“Então, continua assentando azulejo!” Não está querendo mudar 

... 

Ênia – 1) Então, minhas coisas e minhas aulas tinham que ser 

extremamente impecáveis... 2) ... eu fiz um dia de pipoca, um 

dia alegre, um dia diferente, eu fiz um círculo da leitura com 

eles, com histórias, conto de fadas, e eu decidi fazer uma 

pipoca, um negócio diferente... 

Hilana – 1) E sempre fui uma professora que nunca acreditei na 

questão da missão. “Ai, professora é missionário, professor é 

educação!” Eu acho que é mão de obra qualificada, ela tem que 

ser remunerada, ela tem que ser reconhecida, tem que ser 

valorizada. Fui representante de sindicato por dez anos e 

mobilizava a escola porque tinha que ter greve; o readaptado, 

ele tinha trinta anos em sala de aula... 2) ... quanto a gente, a 

gente não sabe o dia de amanhã, readaptado não pode ser 
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castigado, readaptado tem que ter 25 anos igual a todo professor 

porque ele não escolheu ficar doente. Eu lembro que era minha 

fala de convencimento dos meus amigos para poder mobilizar a 

escola a parar; e parava. E assim, estava na escola há três anos 

com EJA... 3) Nunca tive problema de indisciplina, de mandar 

para direção com recorrência, entendeu? Teve alguns, mas se 

pegar o prontuário da professora Hilana não era professora que 

mandava aluno toda hora para direção... Eu só achava que eu 

não dava conta mais e que eu tinha que exonerar. Só o que 

passava na minha cabeça era a exoneração. Essa era uma outra 

loucura porque como eu vou exonerar de toda uma história? Eu 

não sabia fazer outra coisa... E eu só pensava: “Eu não sou 

missionária, isso é uma carreira!” Eu adoeci no exercício da 

função, exonerar era uma punição que eu não me conformava, 

mas não pensava na possibilidade de readaptação... 

 

Melina – 1) Eu não conseguia ir para esta escola, em particular. 

Para a outra eu ia, numa boa. Eu saia de casa para ir para outra 

escola, eu não sentia esses sintomas. Nesta escola, em 

particular, eu sentia...2) ...eu sinto até hoje. Eu dou a volta... eu 

trabalho numa escola perto ... 3) ...eu dou a volta para não ter 

que passar em frente. Dou uma volta muito maior, eu ando 

muito mais para não ter que passar na frente... 4) ...eu não 

consigo passar em frente daquela escola. Assim, é uma coisa 

que te traumatiza! ...  

Amélia – 1) Estou fragilizada por causa da perícia. É o medo de 

voltar. Engraçado, né? Eu não conseguia nem colocar os pés na 

cidade e agora já consigo entrar na escola. (Continua o choro) 

Mas na sala (de aula) não. Eu vou lá, entrego um relatório e 

saio. Me ver lá na frente é assustador! Engraçado que aqui é 

muito mais difícil, mas para mim lá (sala de aula) virou um 

monstro. Tipo um bicho-papão mesmo! Eu fico fragilizada! 

(Baixa a voz, encurva o corpo)... 2) E toda vez que penso em 
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voltar para a sala de aula eu começo a ter todo o mal-estar. E 

não é pelo aluno em si... o aluno sozinho... 3) Eu tenho 43 

crianças, mas individualmente. Quando vejo eles todos juntos, 

dá impressão de que vou ser massacrada, fuzilada. Eu não 

consigo explicar ao certo o que sinto. São sintomas físicos. Dá 

diarreia, não consigo levantar no dia seguinte... 4) Não é fácil, 

não consigo, ainda, achar um mecanismo. A médica até coloca 

que eu tenho chances de melhorar, pois eu nem colocava os pés 

na escola... 5) Não colocava os pés da cidade. Quando eu tinha 

que vir fazer perícia, eu vomitava no meio do caminho. Falar 

desta cidade para mim, o nome, eu associei o trabalho à cidade. 

Só trabalhei aqui mesmo... 6) Me sentia sozinha no meio do 

caminho, sei lá. Eu fiquei com mania de perseguição. Não que 

eu tenha medo de morrer, mas a sensação de morte é tão 

estranha, é tão dolorida, sei lá... 7) Tanto é que eu tenho 

quarenta e três (alunos) e não dói, mas se eu os ver todos 

juntos... 8) É desesperador! Difícil de explicar! Tanto é que uma 

professora me perguntou: “Mas o que você vai dizer (na 

perícia)? Você pega tudo isso de criança e não consegue ir para 

a sala (lecionar)?” Eu falei para ela: “Não é a mesma coisa!” 

Eles estarem todos juntos, os conflitos deles, eu fico muito 

estressada. Eu tenho medo de perder a cabeça, de machucar 

alguém... 9) ... tem todos esses fatores. Não é só a falha em si... 

10) O medo da agressividade, da emoção que cega... Medo de 

machucar a criança... Não que eu vá, assim, claramente, eu não 

vou! Mas... eu não sei... Não dá para saber...  

Tita – 1) Então, um dia o coordenador chegou aqui e disse: 

“Tita, a professora de Geografia faltou no sexto ano: você pode 

fazer uma atividade para eu passar?” Eu falei: “Ah, sim, posso!” 

Peguei o livro do sexto ano e fiquei pensando: “Ah, mas puxa, 

eu não estou fazendo nada aqui, por que eu não vou lá e passo 

eu mesma? Não vou nem falar nada com ele, vou lá.” Menina! 

Eu entrei, falei: “Bom dia!” E já ficaram: “Ah professora, cadê 
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a professora? Cadê a professora?” Eu falei: “Olha, a professora 

de vocês faltou e sou professora de Geografia: vou dar aula para 

vocês”. Eles entenderam, tudo bem... comecei a fazer a 

chamada. Nesse meio tempo, já começou. Eu não consegui 

terminar de falar, muda. Antes eu nem conseguia falar sobre 

isso. Eu ia começar a falar, eu chorava! A voz sumiiiia... Eu não 

podia nem falar! (Começou a chorar) Ah! Desculpa. Viu só? 

(Deu um tempo até parar de chorar e continuou, mas com a voz 

sumindo) Eu não conseguia falar. A diretora passou e disse: 

“Tita, o que você está fazendo aí na sala, saia daí já”. E eu 

disse: “Eu já vou saindo.” (Difícil compreender a fala da 

professora, voz quase indefinida) Era algo assim que eu 

precisava sentir.  (Voltou a chorar e depois de um tempo 

continuou) Eu falei: “Gente, eu queria dar conta, mas eu não 

consegui!” (balbuciando) Eu achei que estava melhor, achei que 

estava melhor... (Deu mais um tempo) Eu tenho médico hoje... 

E foi isso menina, eu não sei se... Então, aconteceu assim, eu 

achei que fosse dar conta e não consegui, não consegui. Ah meu 

Pai, eu realmente, não dou conta.... 

Ênia – 1) De 2013 para cá eu fui ficando ruim, eu fui ficando 

sem vontade de trabalhar, eu chegava à porta da escola e 

começava a chorar, eu entrava em desespero, me dava falta de 

ar, e começava a sentir coisas que eu nunca senti, vontade de 

voltar, embora para minha casa, fiquei seis meses afastada em 

2013... 2) Eu tive que me afastar, porque eu não conseguia mais 

nem chegar próximo da escola. Me afastei durante 6 meses, 

fiquei afastada. Em janeiro de 2014, eu tentei retornar para 

começar as reuniões e o ano letivo. Fui até abril. De abril para 

frente o médico me readaptou para a função de secretaria ou de 

biblioteca, qualquer coisa fora da sala de aula... 

Hilana – 1) Fiquei à beira da loucura de medo (ênfase na 

palavra medo) medo, medo, medo, medo (pequena pausa). Do 

que você falar eu sinto medo; eu senti medo de fazer o trajeto 
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da escola, eu sinto medo de encontrar o Fernando, eu tenho 

medo até hoje, de impor limites, eu tenho medo da relação que 

você tem que estabelecer o limite, eu tenho medo de olhar no 

olho do outro, adolescente... 2)... porque na sala de aula, eu não 

consigo. Porque eu não vou ... 3) ... eu corro o risco ao vir me 

encontrar com você; eu corro o risco de ser assaltada; eu corro o 

risco de bater o carro; eu corro vários riscos, mas eu não posso 

correr o risco de, no exercício da minha função, ser ... eu não 

posso ser ameaçada por botar ordem na sala (Batidas de alguns 

objetos sobre a mesa)... Eu não posso, não é justo. Então, eu 

não vou fazer isso, entendeu? Eu não tenho coragem. Eu não 

tenho ... É roleta russa inversa; você tem todos os cartuchos 

cheios, só um vazio. Eu não vou por minha cabeça numa roleta 

russa, não. 

 

Melina – 1) Não foi nem a questão dos alunos mesmo, porque 

aluno, se você se propor a ser professor, hoje, você tem que ter 

uma estrutura muito boa! Porque você não vai encontrar esse 

aluno, igual a gente encontrava em 94, que você entrava dentro 

da sala e tinha sala que os alunos se levantavam para você. Eu 

ficava encantada com isso! Eu estava começando meu 

magistério, quando entrava na sala de 1º ano e os alunos 

levantavam para mim, eu sentia-me tão... Sentia-me valorizada, 

pelo menos, respeitada. Hoje, você entra numa sala de aula, 

você desvia da cadeira, porque você vai levar uma. Mas, 

também, você não pode tratar a criança desse jeito, porque 

afinal de contas ela não tem culpa dessa sociedade que ela 

vive... 2) ... porque querendo ou não, você é alguém em quem 

ela se espelha, ela está ali. Você vê muito isso na alfabetização. 

Você vê as crianças brincando na hora do recreio, te imitando! 

Então, se você é um professor que você grita muito, gesticula, 

que você fala alto, você... eu via meus alunos na hora do 

recreio. Eu tinha mania de falar com as mãos. Eu os via falando 
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igual a mim, na hora do recreio, com os outros. Então, você 

passa a entender que, assim, que você tem, tem, tem... como se 

fala? ... um, um, um, uma responsabilidade muito grande! E 

isso pode ser destruído de uma hora para outra! É muito frágil! 

(Chora) Você demora anos para construir uma coisa e, de 

repente, ela pode ser destruída... Você demora anos para 

construir uma coisa e, de repente, ela pode ser destruída. Porque 

você pode ficar doente e acabou! E é triste! Se eu juntar os nove 

anos de estado que eu tenho com uns 18 de magistério, lá se vão 

24 anos! E você pode perder isso, porque você pode ter um 

colapso nervoso e morrer! Ou então, você pode, de repente, 

ficar readaptado e as pessoas falarem: “Olha lá, oh! O cara não 

quer mais trabalhar! Fica aí enchendo o saco dentro da escola.” 

Assim, as pessoas precisam aprender a respeitar o que os outros 

estão passando, entendeu?!” E a nossa categoria é muito 

desunida, não é unida. Sabe, eu já escutei assim: “Esse bando de 

sanguessuga, que depois que consegue dois cargos se readapta 

para ficar recebendo dois salários.” Como se o salário da gente 

fosse muito bom! E ninguém... e não é! As pessoas ficam 

doentes! As pessoas, elas vão no limite! Chegam ao limite!... 2) 

Eu conheço uma professora que, olha, vou falar uma coisa para 

você, eu gostaria que ela fosse professora da minha filha! Ela 

não pode ser professora da minha filha porque ela surtou! 

Surtou! Surtou de um jeito que ela não consegue!... 3) E até 

hoje ela sente. Ela vê a gente com as crianças, ela sente muito... 

remorso. Ela falava: “Eu me sinto uma inútil por não poder 

estar em sala de aula! ” Então, assim, não é uma coisa que a 

gente quer, é uma coisa que é imposta para a nós.” 

Amélia – 1) Eu tenho 43 crianças, mas individualmente. 

Quando vejo eles todos juntos, dá impressão de que vou ser 

massacrada, fuzilada... 2) Individualmente, eu consigo. E ajudei 

bastante, até... Ainda mais porque vejo os resultados, vejo o 

carinho que eles (alunos) têm. Eles ficam implorando para 
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entrar aqui, para sair da sala (de aula). É difícil um pouco com 

as colegas. Tem um certo despeito assim: “Estão roubando 

meus alunos!” Os sentimentos deles. Mas agora eu estou 

melhor, porque é mais para ajudá-las (professoras) do que a eles 

em si... 

Tita – 1) Mas ao mesmo tempo eu era uma professora legal 

porque eu tenho alunos que até hoje, um dá aula comigo aqui, 

tenho alunos que foram fazer faculdade, passam whatsapp, 

enfim, aprenderam a gostar de mim e começaram a entender... 

Bem, esta menina que está como inspetora só neste ano, a Tati, 

ela está no último ano de Biologia e foi minha aluna. Outro dia 

conversando lá embaixo ela falou de mim: “Não, mas a Tita era 

muito exigente!” 

Ênia – 1) ... aqui eu comecei a trabalhar com adolescentes, lá eu 

trabalho com criança, então o desgaste maior lá era em relação 

aos pais, gestores... 2) Mas aqui, com os adolescentes, a gente 

vê que há uma falta de respeito tão grande! Eles são uma 

geração do oba-oba, então, você não vale nada.  

Hilana – 1) ... peguei uma quinta série e tinha uma menininha 

linda, que eu não lembro o nome. Não sei se eu posso usar esse 

termo “cobaia”, mas eu via que eu brilhava nos olhos dela e era 

isso, eu brilhava (voz embargada e pausa por alguns 

segundos)... 2) E fui percebendo que o Fernando só fazia 

garatuja... ele não era alfabetizado. Ele mal escrevia o próprio 

nome... só que eu não sei alfabetizar ... são quinze anos de 

formação, é uma frustração não saber alfabetizar ... 3) No 

começo trouxe o Fernando para frente... ele veio, ficou. Só que 

o pessoal começou a tirar “sarro”, então, ele voltou para o 

fundo... 

 

Melina – 1) Aquele sentimento de que você foi fraco, de que 

você deixou suas crianças para os outros cuidarem, que não vão 

cuidar direito. A gente acha, também, que a gente cuida deles 
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melhor que todo mundo e, o fato de você estar sendo medicado. 

Isso é muito ruim. Porque você acha que não vai voltar nunca 

mais, você se acha a pessoa mais inútil do mundo. Você vai ao 

médico, você passa mal, e o médico aumenta sua dose.  (choro 

– voz embargada - continua chorando)” 

Amélia – 2) Eu achava que eu tinha falhado, que eu não tinha 

conseguido mostrar que eu era boa... Eu não sei se eu me senti 

envergonhada de ter falhado, de não ter conseguido levar a 

turma (Choro) Desculpa! (um tempo emocionada sem conseguir 

falar)... Eu sou muito perfeccionista! E falhar para mim doeu! 

(Choro) Porque eu ia muito bem na sala de aula... Tinha bons 

resultados... Não porque os outros diziam, mas porque eu os via 

mesmo. E o fato de não conseguir entrar, (choro) dói. Dói 

mesmo!... 2) Eu consigo ajudar os outros (risos), mas me ajudar 

ainda está difícil. Mesmo sabendo onde que está o problema. É 

muito mais o medo, mais a frustração de não ter conseguido 

(volta a chorar). Não é fácil, não consigo, ainda, achar um 

mecanismo.” 

Tita – 1) Eu chorava muito porque eu ficava ruim, eu dizia: 

“Gente, isso não é normal!” Não é normal! Essa é minha 

profissão, eu tenho que dar conta! Eu tinha que dar conta! 

Porque não podia!... Era algo assim que eu precisava sentir.  

(Voltou a chorar e depois de um tempo continuou) Eu falei: 

“Gente, eu queria dar conta, mas eu não consegui!” 

(balbuciando) Eu achei que estava melhor, achei que estava 

melhor... (Deu mais um tempo) Eu tenho médico hoje... E foi 

isso menina, eu não sei se... 2) Então, aconteceu assim, eu achei 

que fosse dar conta e não consegui, não consegui. Ah meu Pai, 

eu realmente, não dou conta. 

Ênia – 1) E, de repente, eu fui me vendo, assim, tão diminuída, 

tão acabada tão humilhada! Parecia que tudo o que eu fazia não 

estava bom, as pessoas se incomodaram com tudo, os pais de 

alunos indo se queixar de coisas, como foi o meu caso: eu fiz 



172 
 

um dia de pipoca, um dia alegre, um dia diferente, eu fiz um 

círculo da leitura com eles, com histórias, conto de fadas, e eu 

decidi fazer uma pipoca, um negócio diferente, e ser humilhada 

da forma que eu fui, por uma coisa tão boba! Você vai, você 

prepara sua aula, você imagina uma coisa e depois jogam um 

balde de água fria em você e você fala assim: “Sai de cena que 

não está dando para você”... 

Hilana – 2) Fiz a perícia e o médico falou assim: “Eu vou fazer 

exatamente o que sua médica está pedindo: um ano.” E nesse 

um ano, eu voltei para a escola; removi da escola em que tudo 

aconteceu e fiquei na outra escola em que eu já estava há quinze 

anos. É quando você se deparar com o seu fracasso. Porque 

você não serve para a sala de aula e ninguém sabe 

absolutamente o que fazer com você... E eu estava 

enlouquecendo... tecnicamente, eu sei o que eu fiz. Eu matei a 

professora. (Voz embargada, pausa) A professora não existe 

mais. Hoje, isso é o que mais dói. É reinventar uma outra 

Hilana que tenha função. Porque em sala de aula você pode não 

fazer nada, mas você segura quarenta alunos por cinquenta 

minutos; segura trinta e dois alunos por quarenta minutos... 

Quarenta minutos que a gestão, que a coordenação, que a escola 

está organizada. Faltou professor, a escola se desorganiza 

totalmente... 2) Como eu ser, de verdade, ser significativa de 

novo porque na sala de aula, eu não consigo...  

 

Melina – 1) E o tempo que você passa afastado não é só você 

que se sente inútil. (choro) As pessoas fazem você se sentir 

assim. Porque seus próprios colegas de trabalho chegam e 

falam: “Ah... Para com isso! Procura uma igreja! Vai procurar 

Deus que seu problema é falta de Deus! ” E não é. O seu 

problema não é falta de Deus! É falta de ... você não tem mais 

estrutura. Sua estrutura está destruída! Você tem que se erguer 

de novo. ... 2) E eu escutei coisas do tipo: “Ah, mas não quer 
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trabalhar mesmo! Não quer trabalhar! Já é dinossauro da rede, 

está perto de se aposentar! Não quer mais trabalhar! Não precisa 

de dinheiro! Isso daí? Isso daí é manha! Vai procurar Deus! ” 

Desse jeito, né? “Procura uma igreja que você deve estar com 

algum encosto!” Coisas desse tipo. E é coisa que vai 

maltratando você. Enquanto pessoa, enquanto profissional, 

enquanto tudo! Você trabalha e era jogada lá na lata do lixo... E 

a outra professora que ficou no meu lugar, sofreu as mesmas 

coisas que eu sofri, tanto é que ela falou assim: “Olha, eu 

entendo tudo o que você passou! ” Eu nem a conhecia e no dia 

em que encontrou comigo ela falou assim: “Eu entendo tudo o 

que você passou! Porque não foi fácil! Não é fácil! Pelo tempo 

que eu fiquei, três meses, eu acho que você aguentou muito!’...  

Amélia – 1) Eu não queria ficar readaptada, porque eu achava 

que era humilhação. (Risos) Eu achava que era uma forma de 

rebaixar, de ficar mais exposta do que eu já estava na escola, 

que é essa aqui mesma. Sou muito perfeccionista! Melhorei 

bastante. Eu achava que eu tinha falhado, que eu não tinha 

conseguido mostrar que eu era boa. Eu achei que fosse me 

expor mais ainda. Eu achava que o readaptado... quando ele 

chega, não é bem recebido. Igual aqui. Eu não fui bem recebida 

aqui pela minha diretora. Eu perguntei: “O que que eu faço?” 

“Ah, senta lá na sala dos professores e fica!” Só que eu tenho 

muita energia! Mesmo tendo problemas de depressão, eu tenho 

muita energia. Eu não sei ficar em fazer nada. Então, fui de sala 

em sala (de aula) para falar assim: “Se vocês quiserem alguma 

coisa, eu faço. Eu ajudo a preparar jogos, os cartazes, as 

atividades...” Ainda tinha mimeógrafo... 2) E assim ela 

(diretora) foi ficando irritada com isso, porque ela sabe que sou 

psicopedagoga. “É um desperdício de talento! Por que você não 

me ajuda?” – disse a diretora. E eu não queria por conta de ... 

sei lá... mania de perseguição eu fiquei... achando que ela estava 

armando para mim. Que se eu pegasse um aluno por vez ia 
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configurar que eu estava sendo mentirosa, que era crime ou 

alguma coisa assim. Mas de tanto ela insistir eu acabei 

pegando... uma professora me perguntou: “Mas o que você vai 

dizer (na perícia)? Você pega tudo isso de criança e não 

consegue ir para a sala (lecionar)?... 3) Ao mesmo tempo que 

falam assim, que eu não gosto, não é verdade. Que eu não 

quero... Eu não consigo. Se pudesse mudar e consertar... me 

consertar... Igual, estou ajudando eles... (os alunos) Eles falam 

(professores): “Você estudou tanto, fez psico, você consegue 

trabalhar seu emocional!” 

 

Tita –  

Ênia – 1) ... as pessoas ficam sempre de olho em você, porque 

você é uma pessoa que tem um cargo e não pode mais exercer 

aquele cargo, então, ficam aqueles olhares todos para você. 

Qualquer coisa que você faça é motivo de humilhação, 

principalmente, em um dos municípios, onde eu tive muito esse 

problema. Em dois anos, eu passei por quatro escolas. Então, 

foi um choque para mim. O diretor não foi com sua cara, jogava 

para outra escola; acho que você não se adaptou lá, jogava para 

outra escola. Agora, pararam um pouquinho de mexer comigo 

me deixando nesta escola onde estou, mas não sei até quando, 

porque aqui eles têm uma visão do readaptado, assim, muito 

vulgar, eu acho, eu considero vulgar...  2) Por que eles acham 

que a gente fica em depressão é frescura, é falta do que fazer, é 

o marido que você não cuida direito, é a roupa que você não 

lava. Eles (departamento de educação) agem e falam coisas que 

ofendem muito a gente... 3) Nós, da educação, ficamos 

abandonados. Então, é assim, ninguém vai na fonte do 

problema porque você ficou doente. Eles simplesmente falam: 

“Ah, está doente, é mais uma que temos que arrumar um lugar! 

”. É isso que a gente escuta: “Tem que arrumar um lugar para 

esta aqui, um lugar para aquele ali”. Tem muitas pessoas se 
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readaptando devido a problemas de sala de aula, mas as pessoas 

falam assim: “Você é que não consegue enfrentar os seus 

problemas”... 4) No outro município estou na mesma escola 

desde o começo, graças a Deus, são pessoas extremamente 

compreensivas, minha diretora, o vice-diretor foram muito bons 

comigo. Num dos municípios eu tive muitos problemas, muitos 

problemas. Fui muito humilhada! Em dois anos de readaptação, 

já passei por quatro escolas diferentes, o que me ocasionou um 

enorme sentimento de impotência e inutilidade. Parecia que o 

mundo estava desabando. O Departamento da Educação nunca 

se preocupou com o meu bem-estar e com a minha situação 

atual. Por várias vezes, fui ridicularizada por eles e por colegas 

de trabalho.... 4) É preciso que haja mais união entre os 

professores e os responsáveis pela Educação. Quando saímos da 

sala de aula, é ainda pior. Parece que todos estão contra nós. 

Hoje, tenho conseguido enfrentar algumas situações, mas a falta 

de compreensão das pessoas, em geral, em relação à depressão, 

ainda é o maior obstáculo. 

Hilana – 1) Na readaptação... não te enxergam, você não tem 

função. Hoje, o que tem de mais difícil é isso... 2) ... pra todo 

mundo achar que você faz corpo mole de propósito, que você 

quer a licença, porque a vida de readaptado é bom. E não é. 

Então, é isso. Hoje é: como eu me encontro? Como me refaço 

profissionalmente? A professora não tem mais (pausa) É só 

revisitar o que sobrou, às vezes. O difícil hoje é o olhar do 

readaptado. Ninguém olha o readaptado. A direção não sabe o 

que fazer, o médico acha que você está blefando, os colegas 

perguntam quando você quer voltar... quando você quer, é 

desejo. Não é desejo! É não ter condições, é medo...  

 

Melina – 1) Eu conheço uma professora que, olha, vou falar 

uma coisa para você, eu gostaria que ela fosse professora da 

minha filha! Ela não pode ser professora da minha filha porque 

Ressignificação da 

profissão/ do seu 

papel na profissão 



176 
 

ela surtou! Surtou! Surtou de um jeito que ela não consegue! 

Ela trabalhava na escola junto com a gente, agora ela trabalha 

na biblioteca e fez todos os jogos que a gente usava na escola. 

Ela fez todos os jogos que a gente usava naquela escola, se você 

for lá e pedir jogos de alfabetização, ela vai te indicar todos e 

vai te dizer para que serve cada um deles... 2) Ela falava: “Eu 

me sinto uma inútil por não poder estar em sala de aula! ” 

Então, assim, não é uma coisa que a gente quer, é uma coisa que 

é imposta para nós! E é assim! Vamos levando! Vamos 

devagar! E agora é minha vez... de limpar bumbuns! (risos) Mas 

estou gostando, eu adoro os bebês! ... 3) Assim, na parte 

didática, eu me sinto num recomeço! Eu não sei trabalhar com 

eles... (Choro) Trocar fraldas, fazer essas coisas, você .... 

(Choro)... 4) Acabou meu período de licença, eu não voltei ao 

médico. Então, qualquer coisa que aconteça eu tenho que voltar 

lá. Espero que qualquer coisa que aconteça seja fora da escola. 

Na prática, eu estou em tratamento. Mas, assim, ele não tem 

culpa de eu não ter voltado (ao médico). Ele não pode ir à 

minha casa me buscar... na prática eu tinha que procurar um 

médico... Mas eu não fui. Não fui procurá-lo ainda. Quero ver 

se eu aguento pelo menos até junho ou julho que vou fazer um 

check-up de novo. Vou na consulta, conversar com ele (médico) 

de novo e vou pedir para fazer um exame mais detalhado... 

Amélia – 1) ... mas aqui, para o que estou fazendo, já é diferente 

a sensação que dá. Me sinto mais protegida, sei lá...2)... estou 

no “fundão”, estou mais isolada. Se tem um barulho lá fora, 

quando eles estão todos juntos, eu fecho a porta. 

Individualmente, eu consigo. E ajudei bastante, até. Porque eu 

peguei desde o ano passado, esse trabalho de suporte 

psicopedagógico, de investigar, de fazer o diagnóstico de 

crianças que não têm laudo, mas não conseguem aprender de 

jeito nenhum. Eu faço todo o processo diagnóstico em dez 

sessões. Quando eu vejo que o caso é de outros especialistas eu 
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já encaminho: para psicólogo, neuro, otorrino, oftalmo. Destes 

alunos que eu já fiz o diagnóstico, vinte e cinco, eu dei alta para 

sete. Já melhoraram. Assim, eram problemas não graves, mais 

de autoestima mesmo, mais voltado à parte familiar ou até à 

escola. De verem a escola, sem eles perceberem 

conscientemente, como um lugar ruim, como algo perigoso. 

Consegui trabalhar bem isso neles e tiveram alta, melhoraram 

bem. E continuo... 3) Até começar a ficar um pouco mais 

desequilibrada por conta desse chamamento que eles estão 

fazendo: “Ou você volta ou você se aposenta!” Não estou 

inválida para me aposentar, mas também não estou em 

condições de voltar. Estou fazendo alguma coisa, estou 

contribuindo. Não estou lá na sala (de aula), mas contribuo com 

o professor, que vem aqui e me pede ajuda. Eu ajudo a fazer a 

adaptação do currículo para quem é inclusão e para quem tem 

dificuldade de aprendizagem. Eles próprios, aqui, é uma sala de 

refúgio para eles (alunos), tanto é que tenho de fechar a porta. 

Quase que trancar porque eles vêm pegar brinquedos meus, 

sentar comigo, ficam ali, conversam, desabafam mesmo. É um 

espaço diferente. Ao mesmo tempo que estou fazendo uma 

terapia com eles, estou me ajudando na terapia própria... 3) 

Cumprindo essa função, eu me sinto feliz! 

Tita – 1) Eu acho que desgostei bastante da educação... 

bastante! Desculpa aí, professora. (Risos)” 

Ênia – 1) Há mais de um ano, eles pararam de me perseguir um 

pouco e me deixaram nesta escola, que eu estou muito contente. 

Trabalhei na biblioteca, agora estou na secretaria...  

Hilana – 1) Eu matei a professora. (Voz embargada, pausa) A 

professora não existe mais. Hoje, isso é o que mais dói. É 

reinventar uma outra Hilana que tenha função. Porque em sala 

de aula você pode não fazer nada... 2) Como eu ser, de verdade, 

ser significativa de novo porque na sala de aula, eu não 

consigo...  
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Melina – E este ano optei por trabalhar só com creche, só com 

bebês mesmo... eu falei, enfim, eu coloquei uma coisa; “Não 

quero que criança fale! ” Tinha que ser bebê mesmo... não pode 

falar! Se falar eu já fico... eu já olho assim para as crianças do 

maternal II, vejo eles falando, eu já fico olhando para eles meio 

que achando que eles vão se agredir... é uma coisa estranha! 

Então, todo dia quando eu saio, eu tomo o meu remédio e vou 

trabalhar. Quando eu chego, dependendo de como eu estou, eu 

não tomo. Essa semana que passou eu fiquei muito cansada. E 

tomei. Fora isso, eu não tomo mais. 

Amélia – Em 2014, tentei voltar de novo, só que já não 

consegui. Comecei a não conseguir levantar, a não sair do 

quarto. Eu não saia do quarto dentro de casa, não ia à cozinha, 

mas mesmo assim eu dei uma melhoradinha, e tentei de novo! 

Sabe, persistência! Ao invés de tentar devagar e readaptada, eu 

quis, de novo, no choque... Não deu certo... Fiquei (lecionando) 

dois meses e me afastei de novo e voltei (readaptada) o ano 

passado (2015). 

Tita – Então, um dia o coordenador chegou aqui e disse: “Tita, a 

professora de Geografia faltou no sexto ano: você pode fazer 

uma atividade para eu passar?” Eu falei: “Ah, sim, posso!” 

Peguei o livro do sexto ano e fiquei pensando: “Ah, mas puxa, 

eu não estou fazendo nada aqui, por que eu não vou lá e passo 

eu mesma? Não vou nem falar nada com ele, vou lá.” Menina! 

Eu entrei, falei: “Bom dia!” E já ficaram: “Ah professora, cadê 

a professora? Cadê a professora?” Eu falei: “Olha, a professora 

de vocês faltou e sou professora de Geografia: vou dar aula para 

vocês”. Eles entenderam, tudo bem... comecei a fazer a 

chamada. Nesse meio tempo, já começou. Eu não consegui 

terminar de falar, muda. Antes eu nem conseguia falar sobre 

isso. Eu ia começar a falar, eu chorava! A voz sumiiiia... Eu não 

podia nem falar! (Começou a chorar) Ah! Desculpa. Viu só? 
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(Deu um tempo até parar de chorar e continuou, mas com a voz 

sumindo) Eu não conseguia falar. A diretora passou e disse: 

“Tita, o que você está fazendo aí na sala, saia daí já”. E eu 

disse: “Eu já vou saindo.” (Difícil compreender a fala da 

professora, voz quase indefinida) Era algo assim que eu 

precisava sentir.  (Voltou a chorar e depois de um tempo 

continuou)... 

Ênia – Em janeiro de 2014, eu tentei retornar para começar as 

reuniões e o ano letivo. Fui até abril. De abril para frente o 

médico me readaptou para a função de secretaria ou de 

biblioteca, qualquer coisa fora da sala de aula. 

Hilana – (... ) os colegas perguntam quando você quer voltar... 

quando você quer, é desejo. Não é desejo! É não ter condições, 

é medo. 

 


