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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo analisar como se dá a percepção dos professores de 

ensino fundamental I em relação ao bem-estar no exercício da profissão. Esta 

pesquisa foi realizada em uma escola pública no município de Tanguá em 2019. Em 

relação a metodologia fizemos uma pesquisa de campo, com entrevistas 

semiestruturadas com professores, atrelada a pesquisa bibliográfica para refletir 

sobre esta questão. O intuito deste estudo era entender a percepção de bem-estar e 

satisfação dos professores de ensino fundamental no âmbito da escola. Conclui-se 

que apesar de sofrerem algumas consequências, como: cansaço, insatisfação, falta 

de apoio da família do educando, entre outros, esses professores relatam, em sua 

maioria, apoio dos superiores e satisfação/realização profissional ao verem seus 

alunos conseguindo avançar no processo de aprendizagem.  

Palavras-chave: bem-estar docente ; escola; realização docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to analyze how does the perception of teachers from the first 

elementary education works related to well-being in the practice of the occupation. 

This research was realized in a public school at the municipality of Tanguá in 2019. 

Regarding the methodology we did a field research, with semi-structured interviews 

with the teachers, linked to the bibliographical research to reflect on this question. 

The purpose of this study was to understand the perception of well-being and 

satisfaction of elementary school teachers within the school. It is concluded that 

although they suffer consequences such as: tiredness, dissatisfaction, lack of support 

from the family of the student, and others, these teachers mostly report support of the 

superiors and professional satisfaction/accomplishment when they see their students 

moving forward in the apprenticeship. 

Keywords: teacher’s well-being; school; teacher achievement. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa 

 

A educação é um dos maiores pilares para o desenvolvimento de uma 

sociedade e um dispositivo importante para exercer ampliação de conhecimento 

(intelectual ou ético/moral). Diante disso, podemos perceber o valor dos docentes 

desde os ensinos primordiais de base, como do ensino infantil, passando pelo 

fundamental até o ensino superior.  

Segundo a lei de Diretrizes e Bases 9394/96, a educação básica é composta 

por, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, e é dever do Estado 

oferecer esta educação de forma pública e de qualidade. A educação básica tem 

grande importância, pois afeta todas as dimensões da vida do indivíduo, então ela 

será o apoio inicial para que o indivíduo tenha a base necessária para se tornar um 

cidadão crítico e saiba lidar com os entraves da vida em sociedade. Com isso, a 

educação básica deve ser pensada além de uma escada para as próximas etapas 

de ensino, assim como uma relevante ferramenta de contribuição para a vida das 

pessoas.  

Ao pensar a importância da educação básica como explicitado, faz-se 

necessário estudar a percepção dos docentes em relação ao bem-estar na escola, 

pois a profissão professor vem sendo considerada por especialistas por uma das 

profissões mais estressantes e cansativas. Esse estresse pode gerar futuras 

complicações como a síndrome de burnout. De acordo com Zanatta & Lucca (Apud 

Baptista et al. 2019, p. 565) a “síndrome de burnout (SB) é, na maior parte das 

vezes, compreendida como um modelo teórico tridimensional que abarca as 

dimensões: esgotamento emocional, falta de realização pessoal no trabalho e 

despersonalização”. Tanto o estresse quando a síndrome de burnout podem ser 

aspectos preponderantes para fazer com que os docentes trabalhem insatisfeitos o 

que pode culminar no afastamento dos mesmos da profissão. Tudo isso, traz um 

prejuízo para os pares envolvidos, no sentido que pode gerar uma alta rotatividade 

nas equipes docentes das escolas. 
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1.2 Pergunta da pesquisa e metodologia 

 

Com base na importância desta profissão, pois é através dela que todas as 

outras se formam, o problema da pesquisa é: Como se dá a percepção de bem-estar 

e satisfação dos professores no âmbito da escola? Então, a pesquisa se norteará 

com a hipótese de que a ausência de estratégias de cuidado pode gerar mal-

estar/adoecimento nos professores do ensino fundamental. 

A pesquisa de campo será realizada numa escola pública municipal, 

localizada no município de Tanguá no Estado do Rio de Janeiro. Utilizaremos 

entrevistas com questionário semiestruturado, com perguntas relacionadas à rotina 

de trabalho, relação professor-aluno, os maiores impasses no ensino nos dias 

atuais, as orientações pedagógicas e, principalmente, a satisfação dos professores 

em relação ao trabalho, ou seja, a percepção em relação ao bem-estar dos mesmos. 

Diante disso, serão utilizados nomes fictícios para manter o sigilo dos participantes 

da pesquisa. 

1.3 Estrutura do texto  

 
O primeiro capítulo deste trabalho abordará uma breve conceitualização do 

bem-estar, onde demonstrará que existem diversas formas de entender o bem-estar 

organizacional. Neste sentido, fixaremos nosso estudo na ideia de bem-estar que, 

segundo Rothmann & Cooper (2008), está para além de pensar saúde somente a 

partir da ausência de doenças, mas pensar o bem-estar atrelado ao campo físico, 

mental e emocional. Também focaremos na ideia de bem-estar dos professores de 

Rausch & Dubiella (Apud Jesus, 2013, p.1048) que “é uma espécie de avaliação 

positiva que os professores fazem sobre sua própria vida” Neste capítulo, 

abordaremos consequências do mal-estar docente, como o estresse e, em 

consequência, a síndrome de burnout. Assim como trabalharemos a importância do 

bem-estar na escola.  

No segundo capítulo, estudaremos sobre a relação família-escola, que 

muitas vezes, não tem se dado na melhor maneira, e então, tem sido considerada 

uma problemática no exercício da profissão, podendo gerar angústia e frustração 

nos professores e consequentemente influenciar no processo de aprendizagem dos 
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alunos. Falaremos também sobre a necessidade do trabalho cooperativo entre 

família e escola para gerar bem-estar docente e nos demais atores escolares. 

E para finalizar, no terceiro capítulo iremos debater sobre a realização 

docente e discutir porque esta realização, muitas vezes, está atrelada ao 

desempenho dos alunos e do quanto o não sucesso dos alunos no que tange a 

aprendizagem das disciplinas lecionadas pelos professores, podem gerar mal-estar 

nos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. BEM-ESTAR NO TRABALHO 

2.1 O Conceito de bem-estar 

 

Ao iniciar este estudo vale a pena apontar alguns conceitos de bem-estar 

para demonstrar como este tema tem diversas formas de discussão e 

conceitualização. 

Para o dicionário on-line de português, bem-estar significa: “1. Condição de 

quem se encontra física, espiritual ou psicologicamente satisfeito; conforto, 

satisfação. 2. Reunião dos elementos que causam satisfação (boa saúde, 

segurança, estabilidade financeira, conforto etc”. Esta é uma conceituação mais 

generalista da palavra que achamos relevante frisar para iniciar este estudo.  

O tema do bem-estar no trabalho tem sido muito estudado, exatamente pelo 

fato da necessidade de se ter funcionários saudáveis e satisfeitos para que o 

trabalho seja realizado de forma mais efetiva e com qualidade. 

Segundo Silva & Ferreira (2013) existem duas formas de analisar a 

qualidade de vida no trabalho: um viés organizacional que está ligado aos aspectos 

de satisfação e sentimentos, e um viés onde o local e suas características podem 

influenciar na saúde e bem-estar do trabalhador. Para elas, “O bem-estar no 

trabalho, por sua vez, tem sido utilizado para designar as consequências subjetivas 

da qualidade de vida no trabalho” Silva & Ferreira (2013, p.332). Essas autoras 

partem do pressuposto que qualidade de vida e bem-estar no trabalho têm 

conotações distintas, levando em conta outras literaturas.  

Elas investigaram a partir “dos seguintes indicadores afetivos da qualidade 

de vida e bem-estar no trabalho: comprometimento organizacional, satisfação no 

trabalho e afetos positivos dirigidos ao trabalho” Silva & Ferreira (2013, p.332). De 

acordo com essas autoras, o comprometimento organizacional tem a ver com o 

vínculo afetivo que o trabalhador tem com a organização. A satisfação no trabalho 

pode-se entender como uma boa avaliação do trabalho e os afetos positivos em 

relação ao trabalho versa sobre respostas emocionais positivas que os indivíduos 

têm em relação a situação do seu trabalho.  

Segundo Agapito; Filho; Siqueira (Apud Paschoal e Tamayo, 2015, p. 73), “o 

bem-estar no trabalho pode ser conceituado como a prevalência de emoções 

positivas na empresa e a percepção do indivíduo de que nela poderá expressar e 
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desenvolver os próprios potenciais...”, ou seja, esses autores também atrelam o 

bem-estar às sensações positivas em relação ao trabalho. Mas existem outras 

formas de entender o bem-estar. 

Ao trabalhar sobre bem-estar, Traldi & Demo (2012) dizem que na esfera 

nacional: 

Paz (2004) apresenta uma proposta para o construto mais voltada para o 
contexto organizacional, considerando aspectos situacionais que seriam 
indissociáveis do construto”. A autora trabalha com dois pontos principais: 
gratificação e desgosto. O primeiro contempla a percepção do colaborador a 
respeito da valorização do trabalho, reconhecimento pessoal, autonomia, 
expectativa de crescimento, suporte ambiental, recursos financeiros e 
orgulho de pertencer à organização. O segundo seria o reflexo do mal-estar 
do colaborador, consistindo basicamente na oposição da gratificação. 
(Traldi & Demo Apud Paz, 2012, p.299) 
 

 Com base nisso, estas autoras entendem o bem-estar sob o aspecto da 

gratificação e da autonomia, como dito acima. Já o estudo de Siqueira & Padovam, 

(2008) pesquisa o conceito de bem-estar através de dois conceitos, o de bem-estar 

subjetivo e bem-estar psicológico. Sendo o bem estar subjetivo “um campo de 

estudos que procura compreender as avaliações que as pessoas fazem de suas 

vidas” (ibid., p. 202). Com isso para ter o BES (Bem-estar subjetivo) apropriado, o 

indivíduo autoavalia sua vida de forma positiva com mais experiências emocionais 

positivas do que negativas. De acordo com essas autoras, o BES não deve ser 

avaliado por meio de indicadores externos ao indivíduo. 

 O bem-estar psicológico (BEP) surgiu para criticar as bases conceituais do 

BES e os estudos psicológicos que, segundo Siqueira & Padovam (2008, p.205) 

“enfatizaram a infelicidade e o sofrimento e negligenciaram as causas e 

conseqüências do funcionamento positivo.” O BEP se constrói através de 

“formulações psicológicas acerca do desenvolvimento humano e dimensionadas em 

capacidades para enfrentar os desafios da vida” Siqueira & Padovam (2008, p.205) 

  Outro conceito utilizado por Siqueira & Padovam (2008) é o de bem-estar no 

trabalho, mas estas frisam que não existe na literatura uma forma clara sobre esse 

conceito. Com isso, elas deixam claro que trabalham com este conceito relacionado 

à: satisfação e envolvimento no trabalho, que representa vínculo positivo com o 

trabalho e comprometimento organizacional afetivo que representa um vínculo 

positivo, como diz Siqueira e Gomide Jr. (Apud Siqueira & Padovam, 2008, p. 206). 

Então, fica claro que o campo da psicologia tem grande parte dos estudos 

relacionados ao bem-estar, porém, como corrobora Traldi & Demo (2012), a 
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produção teórica que compete a este assunto ainda é muito escassa. Portanto, é de 

suma importância que a sociologia também ocupe este campo de estudo. 

De acordo com o exposto, cada autor tem a sua interpretação sobre o que 

venha a ser o bem-estar dos trabalhadores, uns com visões bem parecidas e outras 

com visões divergentes. Então, fixaremos nosso estudo na ideia de bem-estar que, 

segundo Rothmann & Cooper (2008, p.258), é ir além “da ideia fixa de saúde como 

ausência de doença”. Esses autores propõem uma prevenção para se atingir o bem-

estar, ligado ao campo físico, mental e emocional. Usaremos também como 

referência a visão de Rausch & Dubiella (Apud Jesus, 2013): 

 

O termo ‘bem-estar docente’ traduz a motivação e a atuação do professor 
em virtude de um conjunto de competências de resiliência e de estratégias 
desenvolvidas para conseguir desenvolver seu trabalho em face das 
exigências e dificuldades profissionais, ultrapassando-as e melhorando o 
seu desempenho. É uma espécie de avaliação positiva que os professores 
fazem sobre sua própria vida. Rausch & Dubiella (Apud Jesus, 2013, 
p.1048) 

 
 

 Conforme essa citação, o bem-estar docente está ligado a forma de 

avaliação dos professores em relação a sua vida, para isso é necessário que o 

ambiente escolar possa ser passível de gerar essa avaliação positiva. Então, 

discutiremos abaixo algumas consequências da falta de atenção em relação a este 

tema que é o bem-estar na escola. 

 

2.2 Alguns efeitos geradores de mal-estar docente 

 

A subjetividade dos professores tem sido estudada por diversos autores. De 

acordo com a posição de Carlotto (2002), neste exercício profissional “encontram-se 

presentes diversos estressores psicossociais, alguns relacionados à natureza de 

suas funções, outros relacionados ao contexto institucional e social onde estas são 

exercidas” (Carlotto, 2002, p. 21). Ao entender o ser humano como um ser 

complexo, podemos perceber que o mesmo pode ser acometido por diversos 

problemas de saúde, seja ele de caráter físico ou mental.  

É importante estudar os diversos estressores, principalmente no caso dos 

professores. Uma das possíveis consequências geradas pelo estresse, entre outros, 

é a síndrome de burnout que é considerada a síndrome do esgotamento profissional. 
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Esta síndrome vem sendo muito reincidente em profissionais docentes e, por isso, é 

de grande valia analisar até que ponto os professores se sentem adoecidos por 

conta da profissão.  

Para os autores Baptista et al. (2019) com relação a esta síndrome há um 

cansaço emocional, que diminui a energia causando dificuldade em lidar com as 

situações que acontecem no trabalho, há desmotivação e a despersonalização que 

é “resultado do desenvolvimento de sentimentos e das atitudes negativas em que 

prevalece a dissimulação afetiva e o distanciamento em relação às pessoas que 

entram em contato direto com o profissional” Baptista et al (Apud Baptista et al., 

2019, p.565). 

Para corroborar com o aumento desta síndrome, segundo Amendola (2019), 

a OMS (Organização Mundial da Saúde) incluiu esta síndrome na lista de doenças. 

Segundo este autor, a síndrome não será considerada uma doença, mas “um 

"fenômeno" ligado ao trabalho que afeta a saúde”. Ele completa: “... foi incluída no 

capítulo de “problemas associados” ao emprego ou ao desemprego e descrito como 

“uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi 

administrado com êxito”. Esta inclusão começará a valer a partir de 2022. 

De acordo com Carlotto (2002, p.21) burnout em professores “afeta o 

ambiente educacional e interfere na obtenção dos objetivos pedagógicos”, além de 

gerar desinteresse, trazer problemas de saúde, esta síndrome pode gerar no 

professor o desejo de mudança de profissão. Ainda segundo a autora, a burnout em 

profissionais docentes, tem sido superior do que em outras profissões. Para ela o 

magistério se torna então uma profissão de alto risco neste sentido. Baptista et al. 

(2019) também corroboram com esta colocação, pois de acordo com eles, há 

estudos que revelam o fato dos professores serem amostras de alto risco neste 

assunto e, com isso, são objetos de estudos de inúmeras pesquisas no que tange a 

síndrome de burnout. 

Para Carlotto (2002), a definição mais aceita do burnout é a fundamentada 

na perspectiva social-psicológica de Maslach e colaboradores: 

Pontuam que, nas várias definições do burnout, embora com algumas 
questões divergentes, todas encontram no mínimo cinco elementos 
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comuns: 1) existe a predominância de sintomas relacionados a exaustão 
mental e emocional, fadiga e depressão; 2) a ênfase nos sintomas 
comportamentais e mentais e não nos sintomas físicos 3) os sintomas do 
burnout são relacionados ao trabalho; 4) os sintomas manifestam-se em 
pessoas “normais” que não sofriam de distúrbios psicopatológicos antes do 
surgimento da síndrome; 5) a diminuição da efetividade e desempenho no 
trabalho ocorre por causa de atitudes e comportamentos negativos. 

(Maslach, Schaufeli e Leiter Apud Carlotto, 2002, p.25) 

Com isso, todos esses elementos influenciam tanto na vida pessoal do 

professor, como a fadiga e a depressão, quanto na parte profissional, como no 

baixo rendimento do professor em sala de aula. No caso profissional, Carlotto 

(2002) afirma que o professor pode ter perda de criatividade, “sentir-se culpado e 

sentir-se facilmente frustrado pelos problemas ocorridos em sala de aula ou pela 

falta de progresso de seus alunos” (Carlotto, 2002, p.25). 

Farber Apud Carlotto (2002) entende que podem existir fatores individuais, 

organizacionais e sociais para gerar a burnout, ou seja, é um fenômeno 

multicausal. Carlotto (2002) também cita os familiares dos alunos como possível 

causa, pois em alguns dos casos, a família cobra muito dos professores (participa e 

responsabiliza o professor de possíveis fracassos do aluno), e em outros casos, 

não participa da educação dos filhos e deposita toda a responsabilidade da 

educação das crianças no professor. 

Iniciamos abordando a burnout, para alertar de que esta síndrome pode 

gerar dificuldades para a realização do trabalho docente. Porém, vale frisar que 

existem formas de prevenir ou diminuir a incidência desse tipo de síndrome nos 

professores, mas requer um esforço por parte de todos os entes envolvidos. Por 

isso a importância de realizar este tipo de estudo que prioriza a pesquisa sobre o 

bem-estar docente. 

2.3 A importância do bem-estar na escola 

 

Para entender a importância do bem-estar na escola, começaremos a 

analisar as entrevistas realizadas. Em primeiro lugar, é válido apontar alguns dados 

descritivos que irão ajudar a interpretar a amostra pesquisada. Todas as 

entrevistadas eram do sexo feminino. Cabe dizer que, em relação a idade das 

professoras existe uma variação entre 25 (vinte e cinco) e 52 (cinquenta e dois) anos 
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de idade. No que tange ao tempo de atuação como professor, esse número vai de 6 

(seis) anos de atuação até aproximadamente 30 (trinta) anos.  

Focando-se no tempo de atuação na rede municipal de Tanguá, fica entre 3 

(três) meses, sendo este um caso isolado, até 15 (quinze) anos. Em suma, a maioria 

das professoras têm um trabalho de longa permanência na escola pesquisada.  E 

este é um dado importante, no sentido que, nesta configuração, há maior 

possibilidade de êxito nos trabalhos, pois há possibilidade de acompanhamento dos 

alunos, tanto de forma acadêmica, quanto até mesmo do histórico de vida dos 

alunos, que muitas vezes, pode influenciar no desenrolar das aulas. 

A realização da pesquisa em um ambiente escolar, preocupada em analisar 

o bem-estar dos professores, torna-se necessária, no sentido que sem saúde e 

motivação, os professores, além de estar afetados negativamente de forma 

individual, podem por conta disso, não conseguir oferecer uma aula de qualidade. 

Ou seja, muitas vezes, os professores sentem-se compromissados com o papel de 

educador, mas situações corriqueiras negativas do cotidiano, como falta de apoio da 

família, desinteresse por parte dos alunos, falta de estrutura da escola, baixas 

remunerações, entre outros, acabam influenciando para que eles se sintam 

desanimados, angustiados, impotentes e até estressados com a rotina de sala de 

aula. 

Para exemplificar um caso de situações corriqueiras que podem afetar 

negativamente o cotidiano dos docentes, algumas professoras falaram de alunos 

que segundo elas são especiais, mas que não possuem laudo.  

Com relação a isso, a educação inclusiva, como consta no Art. 58, da Lei Nº 

9394/96 “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais”, mais adiante foi criada uma Lei 

Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, onde no artigo  3º, parágrafo 

XIII diz que é de direito à pessoa com deficiência: 

Profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, 
higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as 
atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as 
técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente 
estabelecidas. 
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Portanto, por esses alunos não possuírem deficiências que os enquadrem 

na lei que obriga a escola a oferecer um professor dedicado especialmente a eles, 

isso faz com que eles não tenham o laudo. De acordo com essas professoras seria 

de suma importância que esses alunos, com TDAH (Transtorno do déficit de atenção 

com hiperatividade), por exemplo, pudessem por lei ter direito a um professor 

mediador (professor de apoio), pois segunda as mesmas, esses alunos não 

conseguem acompanhar o mesmo ritmo dos outros e isso acaba prejudicando os 

mesmos e até mesmo o andamento da aula. Segundo as mesmas isso gera 

estresse, no sentido que elas se sentem ainda mais compromissadas por esses 

alunos, mas muitas vezes não conseguem oferecer a atenção necessária. 

Rothmann & Cooper (2008) entendem que o compromisso com o trabalho é 

uma espécie de estresse ocupacional positivo. Segundo os mesmos é uma resposta 

afetiva positiva da pessoa com características do emprego. Ainda ressaltam que a 

dedicação ao trabalho surge por conta do significado que esta pessoa dá a este 

trabalho, onde gera entusiasmo, podendo gerar orgulho do ofício e também este 

indivíduo pode se sentir desafiado por este trabalho. Sobre esses desafios, as 

professoras entrevistadas nesta pesquisa relataram, em sua maioria, sobre a falta 

de inserção da família no aprendizado no aluno, mas este assunto será melhor 

abordado no próximo capítulo.  

É sabido que a escola é um ambiente que forma indivíduos que estão em 

constantes transformações e, com isso, a escola tem que acompanhar essas 

modificações e desdobramentos que acontecem nos indivíduos e na sociedade. É 

neste sentido, que deve haver um acompanhamento dos professores para que 

essas transformações sejam acolhidas pela escola de forma apropriada e não venha 

gerar mal-estar aos mesmos e aos demais funcionários da instituição. Com base em 

Weinberg e Cooper (Apud Rothmann & Cooper, 2008, p.257) “Para prosperar e 

sobreviver em um ambiente em permanente variação, as organizações precisam de 

funcionários saudáveis e motivados”. 

Ao estudar sobre a profissão docente, muitas questões são levantadas sobre 

esta carreira. Esta profissão é permeada por, realizações e desafios que influenciam 

toda a forma como o professor se posiciona como educador. Baseado em Benites e 

Souza Neto (Apud Costa e Vieira, 2014), a forma de atuação do professor vai 
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sofrendo alterações com o passar da vida e de acordo com as situações, que podem 

ser diferenciadas de acordo com os sentimentos e de engajamento na prática da 

educação. Então, é valioso que a equipe diretiva e pedagógica esteja focada em 

estar disponível para entender e ajudar os professores nos momentos necessários, 

pois dependendo da situação o professor pode estar passando por um quadro de 

adoecimento emocional e são nesses momentos que o manejo correto pode fazer 

toda diferença na vida do docente. 

Para entender um pouco sobre a saúde emocional das professoras 

entrevistadas, foi perguntado se as mesmas cuidavam da saúde emocional e se 

achavam necessário. Então, quatro professoras falaram que cuidam de alguma 

forma da saúde emocional, seja assistindo um filme, ouvindo uma música ou tendo 

práticas de lazer e uma dessas professoras diz também estar fazendo tratamento 

para cuidar do estresse que surgiu no trabalho.  

Sobre a necessidade de cuidar da saúde emocional, essas professoras 

falaram: 

Quantos professores aí que piraram por não cuidar da saúde emocional, 
acredito que, falando no meu caso, eu fico protelando, deixa pra amanhã, 
amanhã eu faço isso e o tempo vai passando e você não tem tempo e você 
não consegue separar esse tempo, mas é necessário, porque você lida 
com... você tá formando outros seres e é complicado, essa questão da 
formação, então a gente trabalha muito com a mente, então essa questão 
da saúde emocional deveria ser primordial na vida de um professor. 
(Antônia) 

 

Olha seria necessário, procuro equilibrar, procuro ler bastante a respeito da 

importância de estar trabalhando o emocional, de dividir o nosso tempo, de 

estar separando o nosso profissional do nosso pessoal, porque as vezes a 

gente sai da escola com uma carga muito grande, com estresse muito 

grande, então eu procuro trabalhar esse equilíbrio, de não estar levando pra 

dentro de casa e de repente descontando nos filhos um estresse que a 

gente tem na escola, procurar dividir o seu tempo pra estar uma parte pro 

trabalho, uma parte pro lazer, uma parte para as obrigações familiares, 

então eu procuro balancear bem, mas as vezes a gente sobrecarrega um 

lado mais que o outro, acontece, mas no mais eu consigo levar tranquilo. 

(Luzia) 

 Ao analisar essas respostas, fica claro que essas professoras estão 

entendendo a necessidade de cuidar da saúde emocional e que cada uma faz uso 

de suas estratégias para amenizar aspectos que venha desestabilizar a saúde 

emocional. Elas frisam que a profissão demanda demais e uma em específico citou 
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o fato das cobranças que os professores recebem, especialmente perto de provas 

de avaliação a nível nacional, como a Prova Brasil1. “...é aquele medo, aquela 

cobrança “oh, esse ano a sua turma tem a Prova Brasil e a escola sempre 

consegue”, então assim, já veio logo uma cobrança...” (Catarina). Nesses casos é 

importante demarcar o quanto estas exigências podem elevar o nível de estresse, 

algumas vezes, podendo até gerar efeito contrário sobre o desempenho do 

professor e do aluno. Segundo Silveira et al. (2014), o estresse do trabalho está 

ligado a relação entre as condições de trabalho e características do indivíduo, de 

forma que as cobranças que acontecem no ambiente do trabalho vão além da 

capacidade de enfrentamento do indivíduo. Porém esses autores pontuam que no 

caso do professor, por conta do contato com os alunos, pode haver fonte de 

estresse, como também sensação de recompensa. 

O direito à educação básica é mais do que lógico, como já foi citado acima, 

porém é necessário que o professor esteja em condições e com condições de 

trabalho para lecionar com qualidade. A importância do bem-estar na escola, se dá 

pelo fato do valor que a escola tem para a formação dos indivíduos. De acordo com 

isso, um ambiente escolar saudável tende a beneficiar a todos os envolvidos. Não só 

os professores, mas perpassando pelos alunos, funcionários em geral, chegando até 

a família. Para corroborar com esta ideia, “O bem-estar docente é entendido como 

um fator necessário ao bem-estar dos alunos. O professor motivado e realizado tem 

maior probabilidade de ter alunos que também possuam tais características” 

(Rausch & Dubiella, 2013, p.1048). 

Segundo o site G1, na matéria do dia 25 de setembro de 2018, “Metade dos 

professores afastados na rede estadual do RJ pediu licença por problemas 

psiquiátricos”, de acordo com a matéria a pesquisa foi realizada pela Secretaria 

Estadual de Saúde e “indica que de janeiro a julho deste ano foram 2.653 licenças 

na rede de ensino do estado”, eles completam relatando que “metade dos professores 

afastados na rede estadual pediu licença por problemas psiquiátricos, muitos deles 

sofreram agressões em sala de aula”. E esse também é um dos fatores da importância 

do bem-estar na escola, ou seja, um ambiente de trabalho sadio, não geraria uma 

                                                           
1  Segundo site do MEC, a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar 
a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 
questionários socioeconômicos. 



21 

 

alta demanda de licença por problemas psiquiátricos. Ou seja, é necessário a 

prevenção para que situações como essas, não venha acontecer com grande 

frequência.  

De acordo com o site do SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais da 

Educação do Rio de Janeiro), veiculado em 14 de janeiro de 2019, ao realizar uma 

pesquisa com a categoria de profissionais, durante o congresso do SEPE em 

setembro de 2017: 

 (...) ficou evidenciado que os problemas relacionados a saúde mental estão 
entre os maiores transtornos que afetam nossa vida profissional. 
Responderam ao questionário passado, 242 profissionais. Constatamos que 
cerca 90% dos participantes identificaram que sofrem de cansaços mentais 
permanentes, sendo este um dos sintomas da Síndrome de Burnout 
(síndrome do esgotamento profissional) e outros 80% sentem-se 
emocionalmente exaustos (...). 
 

Todos esses dados evidenciam a validade do estudo em professores, pois 

cada vez mais esses profissionais estão expostos as doenças da ordem emocional. 

Baseado em Marchesi (Apud Rausch; Dubiella, 2013), o trabalho do professor 

pressupõe relações interpessoais com vários atores e gera experiências emocionais 

permanentes: “irritação, alegria, ansiedade, afeto, preocupação, tristeza, frustração 

etc” Marchesi (Apud Rausch; Dubiella, 2013, p.1048). Ele ainda frisa que o bem-

estar emocional é primordial para uma pratica educativa de qualidade. 

 Nesta busca pelo bem-estar docente pode haver alguns percalços, seja de 

ordem, emocional, psíquica ou social. Deste modo, faremos no próximo capítulo 

uma discussão sobre o papel da família na escola e os desdobramentos quando não 

há uma relação estreitada entre essas duas instituições. 
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3. RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA 

3.1 A educação: Quem é o responsável? 

 

 Este capítulo surgiu a partir das entrevistas, onde a palavra família apareceu 

em diversas respostas. Essas respostas serão trabalhadas no desenrolar do 

capítulo, mas de antemão já podemos dizer que esta palavra foi sempre atrelada ao 

fato da não participação da família no processo de aprendizagem dos alunos. 

Conforme este dado, faremos uma breve discussão sobre a importância da inserção 

da família na escola. Trabalharemos neste tópico a questão: Afinal, de quem é a 

responsabilidade da educação da criança e do adolescente? 

Em primeiro lugar demonstraremos abaixo como a Constituição Federal 

(1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) vê a relação da família com 

a escola. Conforme o artigo 205 da Constituição Federal, Capítulo III - Da Educação, 

da Cultura e do Desporto, na Seção I, Da Educação, diz: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1998) 
 

Segundo o ECA, Lei 8069/90, no artigo 4º: 
 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à liberdade e a convivência familiar e 
comunitária. (BRASIL, 1990) 
 

 A partir dessas leis fica claro que o Estado entende o seu papel primordial 

na educação da criança e do adolescente, mas nunca abstêm de frisar que este 

trabalho deverá ser feito em conjunto com a família. Neste sentido, o Estado coloca 

também a responsabilidade da educação nesta instituição, então parte-se do 

pressuposto que é uma divisão de responsabilidades. Isso é valioso, pois a relação 

harmônica entre esses pares, escola e família, só tem a trazer benefício para o 

desempenho escolar da criança e do adolescente. 

 Neste caso, iremos focar em falar no desempenho escolar da criança, 

devido a pesquisa ter sido realizada no ensino fundamental e isto ter sido uma das 

questões levantadas pelas professoras, ou seja, o quanto o fato das famílias 

participarem insuficientemente da educação escolar das crianças influência 

negativamente na aprendizagem dos mesmos.  
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 Quando citamos o conceito família, estamos falando de uma família que 

pode ter várias composições, não só uma família de concepção nuclear. Segundo 

Oliveira e Araújo (2010) há uma ampla conceitualização sobre o tema família, onde 

nesses há variados modelos de família, além do tradicional pai-mãe-filhos. Neste 

sentido o mais importante é pensar a família como instituição composta por pessoas 

que se responsabilizem pelo aluno.  

 Ainda de acordo com essas autoras, a família tem a missão de oferecer a 

educação primária para as crianças e de mostrá-las os papéis sociais, este papel é 

de orientação. Já a escola “é a instituição que tem como função a socialização do 

saber sistematizado, ou seja, do conhecimento elaborado e da cultura erudita” 

(Oliveira e Araújo, 2010, p. 101). Elas completam, sobre a escola e família “...são 

instituições diferentes e que apresentam objetivos distintos; todavia, compartilham a 

importante tarefa de preparar crianças e adolescentes para a inserção na sociedade, 

a qual deve ter uma característica crítica, participativa e produtiva” (Oliveira e Araújo, 

2010, p. 107) 

Ao saber da problemática da falta de participação de algumas famílias na 

escola, fica o questionamento: quem deve se responsabilizar pelo estreitamento dos 

laços entre família e escola? Na visão de Oliveira e Araújo (2010, p.103): 

 Dada a formação profissional específica que têm, as tentativas de 
aproximação e de melhoria das relações estabelecidas com as famílias 
devem partir, preferencialmente, da escola, pois “transferir essa função à 
família somente reforça sentimentos de ansiedade, vergonha e 
incapacidade aos pais, uma vez que não são eles os especialistas em 
educação” (Caetano, 2004, p. 58). Todavia, apesar desse discurso em que 
se fala que a escola é que deve ir às famílias, os modelos de envolvimento 
entre as famílias e a escola focalizam principalmente os pais e se referem 
pouco às ações dos professores e da escola na promoção da relação 
família-escola (...). 

 Neste sentido, essas autoras entendem que esta demanda deve partir das 

escolas, pois esses profissionais têm formação para propor melhorias nesse 

relacionamento interpessoal. Mas isso não significa que todas as possibilidades se 

esgotam a partir da iniciativa da escola, e nem via de regra que esta iniciativa deve 

vir somente dela.  Muitas vezes, alguns responsáveis de alunos, também ficam 

inconformados com essa ligação falha que as vezes tem entre a família e a escola, e 

isso pode ser o estopim para surgimento de novas saídas para melhorar essa 

relação. Tudo isso pode também ser pensado em conjunto numa reunião de pais, 

por exemplo. Na verdade, não é de suma importância focar de quem está partindo 
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esta atitude, mas sim pensar melhores formas quem venham aperfeiçoar este 

contato. Pois mudanças como essas podem proporcionar melhorias na vida dos 

alunos, assim como diminuir a pressão que os professores sentem, por muitas 

vezes, se sentirem sozinhos no processo de aprendizagem dos alunos. 

 Já sabemos que a responsabilidade pela educação da criança e do 

adolescente é tanto do Estado, quanto da família. Neste aspecto, o professor em 

sala de aula, tem também o dever de oferecer a melhor aula a todos os seus alunos, 

porém nem sempre isso é possível, pois acontecem diversas situações que afetam 

na aula. Essas situações, muitas vezes, partem do aluno que acaba refletindo 

comportamentos vistos em casa, e esses comportamentos podem, mais tarde, 

influenciar no bem-estar do professor. O intuito então, não é culpabilizar os alunos 

por esses comportamentos, mas discutí-los a fim de pensar formas de diminuir 

aspectos estressores que afetam os professores e acabam influindo na sala de aula, 

chegando até os alunos.  

3.2 Desafios na relação família e escola  

 

 A escola como instituição tem várias atribuições, baseado em Almeida 

(2002), essas atribuições são demandas da sociedade e da família. Ele elenca como 

função/atribuição da escola: função instrucional, de desenvolvimento e socialização, 

função de custódia, entre outros. Mesmo com todas essas funções, a escola 

necessita do apoio incondicional da família dos alunos para exercer suas 

atribuições.  

 Apesar dos desafios enfrentados pelos professores em sala de aula, como 

salas de aula com excesso de alunos, remunerações baixas, carga horária 

excessiva, etc., um dos desafios mais citados nas entrevistas realizadas com as 

professoras, foi o desafio de lidar com a família dos alunos. A maior parte delas 

relataram que a relação com a família dos alunos não tem sido estreita/coesa como 

deveria, e, infelizmente isso afeta de forma negativa na aprendizagem dos mesmos, 

assim como pode gerar angústia nos professores que não conseguem efetivar todo 

o seu projeto educacional.  

As professoras citaram a ausência da família na formação dos alunos, como 

uma grande problemática para o desenvolvimento das aulas e um preponderante 
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desafio dos últimos anos no exercício da profissão. Como fator desafiante e um 

aspecto que pode ser reflexo da família, a indisciplina de alguns alunos foi citada. 

Essa indisciplina é uma questão que afeta o desenrolar da aula, segundo uma 

professora. Ela diz: “lidar com os discentes, cada ano que passa está mais difícil, 

acho que é o reflexo do que eles vivem em casa e influência neles, nas atitudes 

deles em sala de aula...” (Geralda). 

Ao apontar a indisciplina dos alunos fica posto que fatores interpessoais 

influenciam e trazem grandes desafios. Com isso, há grande necessidade em se 

ter um ambiente harmônico na escola, mas vale ressaltar que essa harmonia pode 

não se dar de forma instantânea, então deve ser trabalhada entre família e escola. 

Esse tipo de trabalho tem o potencial de afetar positivamente os alunos e 

consequentemente, os professores, pois eles se sentiriam mais satisfeitos o que 

geraria maior reconhecimento do seu trabalho e bem-estar no cotidiano dos 

mesmos. 

Diante de uma comunicação falha entre família e escola, como relataram 

algumas professoras, existem pais que de alguma forma ainda tentam estreitar o 

laço com os professores. Para comprovar que alguns pais se interessam e querem 

esse relacionamento com a escola, segue o relato:  

(...) Eu tenho um aluno que a mãe liga pra mim até hoje, “tia, vê meu filho 

pra mim, ah! tia, por favor” então por eu conhecer a história dele, mesmo 

não dando mais pra ele, existe essa ligação muito forte, fica uma ligação 

muito forte. (...) A gente participa muito, eu falo por mim, eu conheço muito 

da vida do aluno... (Antônia) 

 Mas nem todos responsáveis agem assim, segundo as professoras: 

(...) Os familiares eles querem que a criança venha para a escola que é uma 

lei, é lei! Eles querem que eles venham, mas eles não têm essa participação 

em casa também. Muitos pais, a gente pede pra que venham na escola pra 

gente estar conversando sobre o desempenho do filho, mas não aparecem, 

então é ausência mesmo dos pais em relação ao aprendizado da criança. 

Eles acham que nós professores temos que cuidar da criança num todo e 

não é assim, tem que ter uma parceria ne?! Então essa é uma das 

dificuldades que nós enfrentamos hoje em dia, outra coisa também, é a 

questão da atividade de casa que nós mandamos e os pais nem sabem que 

tem, não olham o caderno das crianças... muitas vezes as crianças chegam 

na escola sem realizar a atividade que foi feita a mesma coisa na escola. 

(Joana) 

Fazer com que os pais participem, é... é tentar unir escola e pais, porque 
está muito difícil, a gente está  caminhando praticamente sozinhos, os pais 
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parecem que fazem da escola um depósito, onde eles colocam as crianças 
e a gente tem que ser professor, médico, dentista, psicólogo, assistente 
social, mãe muitas vezes. Então é assim, está muito complicado fazer esta 
interação, fazer com que a família participe ativamente, olhe o dever de 
casa, mas infelizmente do jeito que vai, volta. (Conceição) 

 Essas professoras demandam da família uma parceria que de acordo com 

essas respostas não existe, e isso vai desde a participação em reuniões realizadas 

na escola, até a não realização dos exercícios de casa. Esses relatos falam sobre a 

falta de responsabilização educacional por parte dos pais. Diante disso, (Rausch; 

Dubiella, 2013, p. 1054) diz “A família que abre mão de sua responsabilidade 

educacional, porém a exige, e, com isso, o aumento de responsabilidades e 

exigências em relação ao professor certamente contribuem para aumentar seu mal-

estar docente”.  

 No momento desses relatos essas professoras claramente demonstraram 

exaltação, no sentido de estarem perplexas com essa situação da família estar cada 

vez mais distante do aprendizado dos alunos. Como citado acima, por Conceição, 

ela entende que a escola virou uma espécie de depósito, além de pontuar os 

diversos papéis que, mesmo sem formação, o professor tem que atuar. Almeida 

(2004) corrobora com essa ideia, pois segundo ela houve uma diminuição da 

responsabilidade educativa por parte de outros atores e concomitantemente a isso, o 

professor sofre com essa sobrecarga de atuar em diversas áreas, ou seja, o 

docente, neste sentido, ficou com mais responsabilidades. Almeida (2004, p.168) diz 

que o professor “além de ensinar de maneira competente, deve ser facilitador da 

aprendizagem, organizador de atividades coletivas, orientador psicológico, social e 

sexual, além de dar atenção aos alunos com necessidades especiais integrados na 

sala de aula ...”. 

 Esses diversos papéis que a profissão demanda podem ser geradores de 

mal-estar, pois muitas vezes, o professor pode não estar preparado para lidar com 

essas questões, de ordem psicológica, social ou sexual advindas dos alunos, por 

exemplo. Para isso, realizamos uma pergunta para refletir sobre como as 

professoras estão lidando com as questões emocionais dos seus alunos, assim 

como também foi perguntado se elas sentem-se afetadas por essas questões.  

 De acordo com elas, muitas vezes, os alunos compartilham diversas 

situações de suas vidas. Todas as professoras citaram que ao perceber algo 
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diferente no aluno, no comportamento, buscam entender e ter um olhar diferenciado 

sobre eles. Elas assumem diversos papéis em que o lugar da escuta é muito 

importante e, algumas vezes, isso se dá pela falta de comunicação do próprio aluno 

com a família ou vice-versa. Segundo Conceição ela sente-se entristecida, pois de 

acordo com a mesma, a família tem sido uma das grandes instituições que afetam 

nas questões emocionais das crianças. 

 Algumas professoras disseram saber separar os acontecimentos e questões 

emocionais dos seus alunos, e, por isso, não se sentem afetadas, porém todas 

essas deixaram claro que tudo depende da situação. Outras professoras relataram 

se sentirem afetadas, de acordo com as mesmas há um apego ao aluno e isso é 

inevitável. Como segue relato a seguir: 

Afeta sim, porque nós nos apegamos a eles, são seres humanos. Então 
quando você vê uma criança chegando em sala com fome, você é afetada. 
Quando você vê uma criança que não tem estrutura, não tem pai ou que 
não tem mãe e que passa por dificuldades emocionais e sociais, isso te 
afeta muito, me afeta muito. (Maria) 

 De acordo com Rothmann & Cooper (2008, p.258) as experiências 

vivenciadas no trabalho, “sejam de natureza física, emocional ou social, afetam-nos 

enquanto estão no local de trabalho”. E mais uma vez no relato, a relação familiar se 

coloca como uma questão a ser pensada e demonstram que fatores sociais, como a 

fome, por exemplo, é um fator que pode marcar ou afetar os professores, mesmo 

que não de forma pessoal, mas pode afetar no exercício da profissão.  

Ao refletir sobre essas falas, faz-nos pensar que, deve existir um preparo 

ainda maior para que esses professores venham conseguir acolher esses alunos e 

para que os mesmos tenham um espaço de serem acolhidos também. Porque, em 

última instância, podem haver casos em que o professor por não fazer o manejo 

correto pode também se frustrar. Para Rothmann & Cooper (2008, p.259) “a 

significância é o quanto alguém sente que o trabalho faz sentido emocionalmente e 

que os problemas e as exigências valem o investimento de energia, valem o 

comprometimento e adesão...”. Neste sentido, por mais que existam problemas 

alheios aos professores, como fatores emocionais dos alunos, a falta de participação 

da família na educação escolar dos mesmos, é valioso que os professores sintam de 

alguma maneira que seu trabalho vale o dispêndio de energia aplicado.  Para isso, é 

importante que a família entenda o seu papel de decisão neste processo. Pois 
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ambas instituições tem um papel educacional importante na vida da criança e do 

adolescente. Segundo Casarin; Ramos (2007, p.188) “...o desempenho dos pais 

deixa muito a desejar, principalmente, nos modelos de ensino e aprendizagem, pois 

isto exige prática, acompanhamento e sustentação emocional ...”. Ou seja, muitas 

vezes, por esse sustento emocional não vir por parte da família, acaba chegando até 

os professores e sobrecarregando-os de funções/papéis que não deveriam ser 

ocupados por eles, e isso, pode ser também um gerador de mal-estar docente, até 

mesmo pelo fato do professor não ter autonomia para propor soluções na vida do 

aluno. Isso aponta que a família não tem se responsabilizar pela educação das 

crianças, mas devemos avaliar isso com cautela: 

 Se por um lado a família começa a abrir mão de suas obrigações 
elementares, enquanto segmento responsável pela orientação e conduta 
básica da pessoa, por outro, a escola incentiva e acolhe esta opção, não 
fazendo, muitas vezes, nenhum chamamento que destaque a importância 
da presença dos pais. (...). (Casarin; Ramos, 2007, p.180) 
 
 

 Muitas vezes, a família nem tem noção do quanto a sua participação pode 

influenciar no sucesso escolar de seus filhos. Embora ela, em algumas situações, 

seja convocada pela escola, não significa que esta não comparece ou abre mão das 

responsabilidades por motivos banais. Então temos que refletir com cuidado esta 

situação, para não culpabilizar a família, sem nem mesmo ter realizado uma 

pesquisa com ela também.  

 Então, mais uma vez, frisamos a responsabilidade da escola, não só do 

professor, mas de toda equipe pedagógica em realizar um chamamento que alerte a 

relevância da participação da família no contexto escolar, ou seja, a família deve ser 

convocada para ser co-responsável na educação das crianças e dos adolescentes. 

 Esses são alguns dos desafios enfrentados pelos professores em sala de 

aula que podem de alguma forma afetar no bem-estar docente, mas isso não 

significa que na trajetória docente só existam percalços. As professoras pesquisadas 

citaram situações que as deixam satisfeitas e realizadas no ofício de docente e são 

essas realizações que iremos abordar no capítulo seguinte. 
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4. REALIZAÇÃO DOCENTE  

4.1 Expectativas e frustrações docente 

 

Para iniciar o estudo sobre a realização docente, achamos necessário 

fazer algumas ponderações sobre a formação dos professores, pois antes de uma 

possível realização é necessário que haja expectativas, e essas expectativas, 

muitas vezes partem, desde a escolha pela profissão, até a melhor qualificação da 

mesma. Então, para traçar um perfil, as professoras foram questionadas sobre 

seus respectivos níveis de escolaridade.  

Percebeu-se que de sete professoras, duas estão cursando a graduação e 

cinco possuem curso superior. Todas as professoras que possuem curso superior 

também possuem pelo menos uma pós-graduação. Diante disso, fica notório a 

busca pela capacitação por parte das mesmas, tendo em vista que o nível solicitado 

para exercer este cargo é de ensino médio completo em formação normal, como 

cita, por exemplo, o edital nº 01/2016 - concurso público da Prefeitura Municipal de 

Tanguá, veiculado no site MS concursos. 

De acordo com Oliveira (Apud Nunes & Oliveira, 2016, p. 6), “Os 

professores são, em última instância, os responsáveis por seu desenvolvimento 

profissional, que deve ser tomado como um dever e obrigação para a melhoria da 

educação em geral...”. Segundo este autor, o professor tem uma grande 

responsabilidade no sentido de cada vez mais buscar profissionalização, e isto seria 

revertido de forma concomitante a melhoria da educação.  

Os professores sentem cada vez mais a necessidade de maior capacitação, 

e isso pode se dar pelo fato do crescimento do poder aquisitivo, como por exemplo, 

para possíveis progressões salariais, quanto para melhoria na forma da atuação 

profissional. Porém, mesmo com esse nível de capacitação, nos dias de hoje, muitos 

professores falam da desvalorização profissional que esta profissão vem sofrendo e 

isso pode gerar algumas questões. 

Perguntamos então, se em algum momento essas professoras já pensaram 

em mudar de profissão. Algumas das respostas foram essas: 
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Ah, sim! É porque assim, o professor ele se dedica muito, qualquer 
profissão a gente se dedica muito, mas todas as profissões que existem 
passou pela mão do professor e quando eu me deparo com o salário (rsrs) 
com esse salário que a gente recebe, né. A gente não é reconhecido nessa 
questão mesmo do salário do professor, tá muito defasado e você tem que 
dar muito de si e é uma profissão que te desgasta muito e você vê aí 
pessoas trabalhando em outras profissões que não tem todo esse trabalho 
que o professor tem e recebe bem mais, então, assim, por várias vezes eu 
já pensei em desistir. (Antônia) 

Já, eu não me vejo me aposentando como professora, ainda mais que eu 
vejo assim, do tempo no qual eu estudei para o nível de agora, a educação, 
o respeito dos alunos para os professores estão se acabando. Então assim, 
eu não me vejo me aposentando em sala de aula não. (Catarina) 

É... mudar não, vou ser bem sincera, eu tenho estado bem cansada, eu 
penso bastante hoje na minha aposentadoria, eu quero mesmo, tipo assim, 
ao terminar o meu período, esse período, se não mudar a lei ne, em me 
aposentar, mas mudar, mudar não.(Joana) 

A maioria das professoras falou que já pensaram em algum momento em 

mudar de profissão, uma delas diz não pensar em mudar, porém a cada dia deseja 

mais a sua aposentaria e somente uma professora afirmou nunca ter pensado em 

mudar de profissão.  

Este é um dado muito crítico sobre o sentimento de realização profissional, 

pois mostra que, em sua grande maioria, as professoras em algum momento não se 

sentiram satisfeitas com a profissão, pois senão, não pensariam em mudar, pois 

entendemos ser essa a ruptura mais drástica com a relação à profissão, ou seja, o 

desejo de trabalhar em outro ramo. Então, correlacionando com Rothmann & Cooper 

(2008), ao falarem em mudar de profissão ou em pensar por diversas vezes na 

aposentadoria, dá a entender que as mesmas não estão conseguindo ver o retorno 

necessário para desejarem permanecer nesta profissão.  

Isso não se dá só na esfera municipal com esse grupo de professoras, mas 

como diz o site do SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio 

de Janeiro), veiculado em 14 de janeiro de 2019, ao realizar uma pesquisa com essa 

categoria de profissional: 

“(...) mais de 2/3 dos educadores não estão motivados com a profissão e 
manifestaram desejo de mudar de ramo (...) sendo que 65% não observa 
perspectiva de futuro e mais da metade sente-se frustrado com sua vida 
profissional. A sobrecarga de trabalho atinge cerca de 80% dos profissionais 
da educação, tanto pelas horas trabalhadas quanto pelo desvio de função”.  

Nunes & Oliveira (2016) discorrem sobre a falta de atratividade da carreira 

do professor e do quanto isso, faz com que professores da ativa queiram mudar de 
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ramo e a diminuição na procura pela profissão por parte dos jovens. Eles apontam 

também as políticas públicas que estão sendo realizadas como chamariz para que 

esses jovens tenham como primeira opção de carreira a docente, porém isso não 

tem sido suficiente para mudar esse quadro. 

Esse dado sobre o desejo de mudança de ramo de trabalho, pode se dar por 

diversas causas, como já vimos nos capítulos anteriores. Isso pode se dá pelo 

estresse, burnout em professores, falta de estrutura escolar, pela falta de 

participação da família no processo de educação das crianças, ou seja, esse desejo 

pode se dar por falta de bem-estar no ambiente escolar. A noção de bem-estar 

aderida por este estudo que é a de Rothmann & Cooper (2008), que vê o bem-estar 

como saúde intelectual, social, mental e física, corrobora com essas causas, no 

sentido que, todos esses fatores são influenciadores na questão do bem-estar 

docente.  

Ao estudar as forças organizacionais que podem afetar no bem-estar do 

trabalhador, Rothmann & Cooper (2008), frisam que profissões que fazem com que 

a pessoa tenha responsabilidade pelos demais, têm mais chances de gerar 

estresse. Neste sentido, a profissão professor se encaixa bem nesta 

conceitualização, pois a partir do momento que o aluno entra em sala de aula o 

professor tem total responsabilidade por eles. Então, para Rothmann & Cooper 

(2008, p.262) “Indivíduos que são responsáveis por outras pessoas e que devem 

motivá-las, recompensá-las, puni-las ou se comunicar com elas têm mais chances 

de passar por altos níveis de estresse do que pessoas responsáveis por outras 

funções”, isso aponta a complexidade que existe na profissão docente. 

Nas entrevistas ficou constatado que os apontamentos dos professores, 

não perpassam só em termos de demonstração de dificuldade e complexidades 

em relação a profissão docente, mas elas também frisam suas realizações no 

processo de aprendizagem dos alunos, ou seja, do quanto se sentem satisfeitas 

ao verem seus alunos evoluindo e ganhando autonomia.  E isso iremos abordar no 

tópico a seguir. 

4.2 A realização docente 
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 A realização docente neste estudo apareceu de acordo com o desenrolar 

das entrevistas em que as professoras diziam se sentir muito satisfeitas com o fato 

dos alunos apreenderem o conteúdo ministrado. Neste sentido, demonstraremos 

alguns relatos que abordam a percepção dessas professoras em relação a 

realização dos seus trabalhos. 

Segundo Costa & Vieira (2014, p.4), “...existe dificuldade em analisar a 

percepção individual de cada funcionário, à medida que percepção envolve 

expectativas, frustrações e outros fatores diretamente relacionados ao seu 

desempenho no ambiente de trabalho”. Diante disso, iremos também discutir 

brevemente neste item, sobre o motivo pelo qual a realização docente/satisfação foi 

maciçamente atrelada nas entrevistas ao desempenho dos alunos. Da mesma 

forma, que quando o desempenho dos alunos não se dá da forma que as 

professoras vislumbram, elas se sentem frustradas.  

 Este fato da profissão docente se torna intrigante, pois mesmo o professor 

sabendo que fez o seu melhor trabalho, ou seja, deu a sua melhor aula, se os alunos 

não conseguirem atingir o objetivo desejado pelos docentes, a realização do 

trabalho docente não se dá por completo, pelo menos foi o que se verificou nesta 

pesquisa de uma forma geral, como segue relato: “...a nossa grande recompensa é 

chegar lá no final do ano é ver o aluno lendo e escrevendo, a gente vê a realização 

do nosso trabalho, o sucesso do nosso trabalho, o ponto alto do trabalho” (Luzia). 

Mas não podemos generalizar, pois outros fatores podem ser preponderantes para a 

realização profissional, como é o caso desta professora: “o fato de eu gostar de dar 

aula, sempre gostei de dar aula, apesar das inúmeras dificuldades que tem ocorrido 

na rede pública atualmente” (Maria), porém, fato é que em outras profissões, muitas 

vezes, se o profissional faz o seu melhor em relação ao que lhe tange como 

responsabilidade, ele já sente mais realizado, principalmente quando não há uma 

relação de dependência entre os resultados, como é no caso dos professores. Pois 

no caso docente, o trabalho só vai se dar por realizado, na maioria dos casos, 

quando os alunos conseguirem evoluir de acordo com cada matéria, cada série 

escolar.  

 Por trás de tudo isso, os professores devem ter apoio de todos os 

responsáveis pedagógicos da escola. Para avaliar essa percepção de ajuda, foi 
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perguntado a elas sobre como elas se sentem em relação aos superiores, ou seja, 

se elas se sentem amparadas pelos superiores nos momentos de dificuldades. Das 

sete professoras, cinco disseram sentir-se amparadas pelos superiores, como por 

exemplo, a equipe diretiva, que é um ponto positivo para que essas professoras 

atinjam o sentimento de realização profissional.  

Essas professoras teceram bastante elogios a parte de coordenação e 

orientação pedagógica da escola, relataram existir um suporte por parte da 

coordenação. Também falaram sobre o auxílio que um professor oferece aos outros 

nestes momentos, que também auxilia na sensação de acolhimento organizacional e 

consequentemente afeta na satisfação do trabalho. Porém, duas professoras 

relataram que nem sempre sentem-se amparadas pelos superiores. Lamentaram 

que nem sempre é dada a solução, ou quando se é dada, nem sempre é satisfatória. 

Segue o relato sobre uma resposta:  

 Mais ou menos... as vezes é dado uma solução para determinados 

problemas que pra eles foi solucionado, mas pra mim não, porque sou eu 

que fico dentro da sala. Teria que ter uma técnica, uma estratégia que fosse 

comum e satisfatório para todos e que 90% daquela dificuldade fosse 

sanada. (Conceição) 

Sabemos da dificuldade de lidar com todos os pares envolvidos na educação 

de um aluno, como essa professora relata, ainda não há uma técnica apurada que 

consiga resolver todas as dificuldades apresentadas pelos alunos. Isso demonstra 

que a escola deve discutir mais sobre essas questões para ficar cada vez mais perto 

de resolver os conflitos, mas sempre tendo como viés que pelo fato escola passar a 

todo momento por diversas transformações, essa conversa deve estar sempre 

sendo atualizada entre gestores da escola, coordenação pedagógica, Secretaria 

Municipal de Educação e professores.  

 Por tudo isso o apoio advindo dos superiores torna tudo muito mais fácil 

de ser trabalho. Rothmann & Cooper (2008) trabalham o conceito de apoio 

organizacional, como fator preponderante para os trabalhadores lidarem bem com 

os percalços que uma instituição tem. De acordo com esses autores “... se os 

empregados perceberem uma ausência de apoio organizacional, eles podem sofrer”, 

esse sofrimento pode gerar diversos efeitos negativos, influenciado na sensação de 

bem-estar. Rothmann & Cooper (2008) também relatam a positividade nas relações 
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de trabalho quando há um apoio social, que para eles se dá pelo apoio de colegas 

de trabalho, até a possibilidade de conversar sobre questões do trabalho com outras 

pessoas. 

 Tudo isso demonstra que, o bem-estar no ambiente de trabalho e o apoio 

entre todos os atores envolvidos na educação da criança e do adolescente só tem a 

oferecer bons resultados em todo o processo educacional. Como relatam Rausch & 

Dubiella (2013, p.1049) “o bem-estar precisa ser alvo de interesse tanto das 

administrações educacionais quanto dos próprios professores”, e elas frisam 

“Quando a administração oferece formação e apoia os projetos de inovação dos 

docentes, a probabilidade de que se sintam mais satisfeitos aumenta” Rausch & 

Dubiella (2013, p.1049). 

Para ilustrar com mais dados ao serem questionadas sobre realização 

profissional, de sete professoras, seis agregaram a sua realização ao fato da 

aprendizagem dos alunos, ou seja, segundo as mesmas, quando o conteúdo é bem 

aceito e realizado com sucesso, elas se sentem realizadas profissionalmente. 

Portanto, na maior parte dos casos a realização profissional se dá atrelada ao 

desempenho dos alunos. Como relata, por exemplo, (Antônia) “Ah... quando chega 

o final de ano, final do ano quando eu vejo os alunos lendo e escrevendo como 

gente grande. Isso daí me dá um prazer muito grande”, outro exemplo, “Ah, vê o 

desempenho do aluno, ver o aluno se sobressaindo, isso é importante, a gente sente 

que o nosso trabalho está fluindo no aluno” (Rosalina).  

Sobre a realização profissional docente, como apontado acima, quando o 

aluno consegue apreender o conteúdo ensinado, quando o mesmo evolui com os 

conteúdos abordados pelas professoras, há satisfação e realização por parte dos 

docentes. Elas se sentem mais úteis, competentes e realizadas com a eficácia do 

que está sendo trabalhado, logo esta realização promove bem estar-estar docente. 

Segundo Rausch & Dubiella (2013) a aprendizagem dos alunos é um aspecto que 

promove bem-estar nos professores. Então a escola deve apostar nesses caminhos 

que levam o professor ao bem-estar, pois neste sentido, todos serão beneficiados. 

Para chegar a esta satisfação que se dá pelo fato da aprendizagem dos 

alunos, do melhor desempenho dos mesmos, os professores passam por muitas 

situações durante o cotidiano em sala de aula e isso pode também influenciar no 
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bem-estar. Por isso, foram questionadas sobre como elas se sentem ao finalizar um 

dia de trabalho. 

 Todas as professoras falaram que se sentem muito cansadas ou 

cansadíssimas. Elas relatam que trabalhar com o público infantil é muito 

desgastante e atrelam esse cansaço ao fato de que muitas vezes os alunos têm 

dificuldade de aprendizagem. Três das sete professoras disseram que às vezes, 

mesmo cansadas, se sentem realizadas com o trabalho, como esta professora: 

 (Rsrrs) tem dia que é cansativo, dependendo do dia com o nível que as 

crianças estão, dependendo da matéria quando o conteúdo é novo, 

e...acaba puxando muito da gente, mas assim: tem dias que eu saio 

realizada, ainda mais assim, quando eu vejo que eles acompanharam, eles 

conseguiram, o que eu planejei eu consegui aplicar, então tem dia que... 

assim, maior parte eu saio realizada, por mais que seja uma turma muito 

grande com 33 alunos. (Catarina) 

Diante deste relato e levando em conta os relatos relacionados a realização 

profissional, fica claro que, apesar de todos os desafios que esta profissão 

demanda, os professores ainda sentem-se realizados com o trabalho docente. 

Apesar de apontarem diversos desafios eles, em última instância, ficam satisfeitos 

quando o desempenho dos alunos se dá de forma positiva. Para diminuir as 

insatisfações/frustrações docentes em relação a aprendizagem dos alunos é 

necessário tomar algumas atitudes.  

Uma forma de atenuar essas possíveis insatisfações dos professores, é 

eles, juntamente com os alunos e família, encontrarem a melhor maneira de 

aprendizagem, tomando como partida as possíveis limitações dos discentes, para 

que não tenham frustrações durante todo esse processo. É muito valioso que a 

relação professor-aluno seja de forma horizontal, onde o professor deve estar atento 

a especificidade de cada aluno, pois esta forma de manejo só tem a produzir efeitos 

positivos, tanto para o professor quanto para o aluno. Com base em Xisto (Apud 

Costa & Vieira, 2014), o docente deve: 

(...) conectar seus próprios objetivos aos de seus alunos, pois o professor 
deve ter em mente que todo e qualquer aluno possui em si a habilidade de 
aprender, devendo, assim, considerar a sua própria forma de transmitir o 
conteúdo a ser apreendido. Portanto, um bom relacionamento interpessoal 
entre professores e alunos requer consideração e respeito, o saber ouvir e 
falar, um ambiente acolhedor como a escola, que pode e deve ser um lugar 
de conciliação entre o conhecimento e o afeto. Xisto (Apud Costa & Vieira, 
2014, p.5) 
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Esse tipo de relação afetuosa e que privilegie o diálogo entre todos os 

envolvidos na educação da criança e do adolescente, tem grandes chances de 

promover o bem-estar no ambiente escolar, pois essa relação interpessoal 

horizontal, pode melhorar desde o processo de aprendizagem dos alunos até gerar 

uma boa relação entre aluno e professor, mesmo sabendo que há heterogeneidade 

entre ambos. Apesar da complexidade que existe nas relações escolares, um 

ambiente de cooperação, não só proporcionará ao aluno uma educação de 

qualidade, como afetará diretamente no bem-estar do professor, pois a cooperação 

pode gerar empatia, diálogo, sentimento de pertencimento, autoestima, entre outros. 

Ou seja, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo professor, um ambiente 

cooperativo e saudável tem reais possibilidades de gerar bem-estar e realização 

docente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao refletir sobre a hipótese de estudo levantada que diz que “a ausência de 

estratégias de cuidado pode gerar mal-estar/adoecimento nos professores do ensino 

fundamental” e os resultados da pesquisa de campo, chegamos a algumas 

conclusões. 

 Por se tratar de um tema tão rico e amplo, deixamos claro que este estudo 

só foi possível através de uma escola. Por isso, para se ter um retrato mais fidedigno 

desta situação seria importante uma comparação com as outras escolas desta rede 

municipal, por exemplo, dentre outras coisas. Podemos observar que, embora este 

estudo apresente resultados parciais, é necessário tecer algumas considerações 

sobre o mesmo, e por isso, faremos algumas propostas que possam vir a melhorar o 

bem-estar do docente e dos demais. 

 Uma proposta é aumentar as práticas pedagógicas que estreite os laços 

entre alunos, professores e família, ou seja, criar formas de enfrentamentos para a 

não participação da família no ambiente da escola como as professoras relataram. 

Essas práticas pedagógicas devem ir além da comemoração do dia das mães, dos 

pais, das festas juninas, entre outros. 

  Então, poderia ser criada a semana da conscientização da importância da 

relação da família com a escola, onde nesta semana a família será considerada 

protagonista e será debatido com os professores e equipe pedagógica melhores 

formas de aumentar o laço entre essa relação. O objetivo desta semana seria 

também gerar empatia entre os membros, no sentido que os professores poderão 

falar de suas dificuldades em sala de aula, e a família relatar também os seus 

desafios. Uma sugestão é que nesta semana tenha debates, palestras, oficinas, 

entre outros.  

 É importante salientar que, no que tange a relação família-escola, esse 

estudo se demonstrou unilateral, pois obteve apenas as considerações obtidas pelos 

professores, diante disso, seria necessário perguntar a família, sobre como ela acha 

que deve ser a relação da mesma com a escola e, se ela acha a relação distante, o 

porquê a mesma pensa que isso se dá. 
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Sobre a questão do estresse e cansaço após as aulas ministradas, 

propomos a criação de programas de prevenção de estresse com a realização de 

reuniões semanais, não só com intuito de repensar práticas pedagógicas e avaliá-

las, mas um espaço onde os professores possam falar de suas ansiedades, 

angústias, realizações, entre outros. Esse espaço poderia ter a dinâmica de uma 

terapia grupal, com possibilidade de meditação, entre outros. O objetivo da criação 

desses programas de prevenção nas escolas tem como fator principal que todos os 

atores envolvidos possam discutir e evoluir, a fim de tentar diminuir os efeitos de 

mal-estar que a escola possa vir produzir. 

Em relação a saúde emocional, é importante demarcar que este conceito 

teve duplo entendimento, pois logo após a análise das entrevistas, pode-se perceber 

que, para alguns professores, esse conceito estava ligado a tratamentos 

estritamente psicológicos, já para outros professores, houve um entendimento mais 

geral e completo do quem vem a ser cuidado com a saúde emocional. Portanto, 

trazemos também como proposta, palestras feitas por profissionais para instigar nos 

professores um mais amplo conhecimento sobre saúde emocional. Demonstrar para 

os mesmos que, por exemplo, atividades físicas, sono suficiente, relações afetivas 

saudáveis, podem ter um papel fundamental no bem-estar. 

Igualmente importante seria analisar a possibilidade da contratação de 

professores auxiliares para alunos que precisam de um olhar diferenciado, mesmo 

sem o diagnóstico médico necessário para um professor mediador. Neste sentido, o 

diagnóstico do professor e orientadores teria mais relevância para a necessidade de 

um professor auxiliar, pois alunos com transtornos como TDAH (Transtorno do déficit 

de atenção com hiperatividade), por exemplo, por lei não tem direito a um professor 

mediador, como alguns professores relataram, mas os docentes, percebem e veem 

a necessidade de um professor auxiliar para oferecer uma educação de qualidade 

aqueles alunos. Então, esse foi um dos apontamentos mais frisados pelas 

professoras, e por isso, a importância de tentar colocá-lo em prática. 

Todas as propostas têm o intuito de melhorar as relações da escola e 

promover soluções para alguns impasses que os professores relataram, mas vale 

frisar que apesar das dificuldades, é igualmente necessário reconhecer, através dos 

relatos, o amparo oferecido pelos superiores nos momentos de dificuldade nesta 
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escola. Também muito importante é frisar a satisfação das professoras ao verem 

seus alunos avançando no processo de aprendizagem. 

Diante de tudo isso, não é de suma importância refutar ou corroborar a 

hipótese de pesquisa, mas entender que este estudo necessita ser retomado, para 

melhor averiguação, no sentido de abranger não só a dimensão de bem-estar dos 

professores, mas de todos os envolvidos na escola.  Então, fica nítido que este tema 

não pode ser visto como esgotado, mas sim um início de uma averiguação para 

gerar resultados mais conclusivos que possam mais tarde gerar políticas públicas, 

no sentido de melhoras para todos os professores desta rede. 
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6.1 ANEXO 

PESQUISA DE CAMPO 

 

I. APRESENTAÇAO DA PESSOA ENTREVISTADA 

1-Qual seu nível de escolaridade? 

2-Qual a sua idade? 

3- Há quantos anos você trabalha como professor? E nesta rede Municipal? 

 

II. PERCEPÇAO GERAL DO BEM ESTAR DOCENTE 

4- O que lhe faz sentir-se mais realizada/o no seu trabalho? 

5. Quais foram os principais desafios que você encontrou nos últimos anos? 

6- Em algum momento você já pensou em mudar de profissão? 

7- Ao finalizar um dia de trabalho, como se sente? 

8- Você cuida da sua saúde emocional? Acha que é necessário? 

III. QUALIDADE DAS RELAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR 

9- Você se sente amparado pelos superiores nos momentos de dificuldade no 
exercício da profissão? 

10- Como você lida com as questões emocionais dos seus alunos? Isso te afeta? 

 

 


