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,
Emelhor tentar e falhar,

Que preocupar-se e ver a vida passar;
,
E melhor tentar, ainda que em vão,

Que sentar-se fazendo nada até o final.

Eu prefiro a chuva caminhar,

Que em dias tristes em casa me esconder.

Prefiro ser feliz embora louco,

Que em conformidade viver.

Martin Luther King
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RESUMO

Este trabalho tem corno objetivo realizar uma investigação sobre os aspectos geradores do
adoecimento psíquico e as possíveis formas de enfrentamento de professores e gestores
lotados em duas instituições de ensino, sendo uma pública e outra privada, do município de
Volta Redonda - RJ, relacionando-os os com pressupostos teóricos advindos da linha de
pesquisa em psicopatologia do trabalho, tendo corno principal representante Christophe
Dejours. Pretende-se, assim, contribuir com a sistematização dos conhecimentos nessa área,
incitando discussões pertinentes a questão do sofrimento no ambiente de trabalho. Para tanto,
utilizou-se de pesquisa bibliográfica sobre as formas de adoecimento, os motivos e os meios
de enfrentamento utilizados pelos trabalhadores e pesquisa empírica, realizada por meio da
aplicação de questionários (docentes) e entrevistas semi-estruturadas (gestores), buscando
identificar e descrever as percepções, tanto dos docentes quanto de seu corpo diretivo, quanto
ao acometimento do sofrimento psíquico. Obteve-se 42 participantes que responderam os
questionários, sendo grande parte mulheres na faixa de 31 a 40 anos e 4 gestores, sendo 2 da
rede particular e outros 2 da rede pública. Com base nos estudos de Dejours, pode-se perceber
que há uma evidência do sofrimento, principalmente em função da carga de trabalho do
docente que acaba por gerar cansaço e esgotamento fisico; pressão para atingir resultados;
necessidade de cumprir as metas impostas pelo sistema educacional do país; dar conta da
demanda dos alunos e familiares; responder às exigências dos gestores e não contar com
apoio de profissionais multidisciplinares nas escolas. A pesquisa contribuiu, ainda, para
demonstrar que muitos docentes e gestores se utilizam da negação como mecanismo de defesa
contra o sofrimento; são tratados de forma individualizada e isolada quando apresentam
algum tipo de adoecimento e seus gestores não possuem preparo para lidar com a questão e
nem possuem mecanismos sistemáticos de apoio aos profissionais que adoecem.

Palavras Chave: Sofrimento no Trabalho, Adoecimento Psíquico, Formas de
Enfrentamento, Trabalho Docente
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ABSTRACT

This paper aims to conduct research on aspects of mental illness and possible ways of coping
of teachers and managers packed into two leaming institutions, one public and one private, in
the city of Volta Redonda - RJ, relating them with the theoretical assumptions arising from
the research in the psychopathology of work, which is mainly represented by Christophe
Dejours. The aim is thus to contribute to the systematization of knowledge in this area,
prompting discussions relevant to the issue of suffering in the workplace. To this end, we
used the literature on ways of developing the disease, the reasons and means of coping used
by employees and empirical research, conducted through a questionnaire (teachers) and semi-
structured interviews (managers) in order to identify and describe the perception~ of both
teachers and their governing body, regarding the involvement of psychological distress. We
recruited 42 participants who answered the questionnaires, mainly of women aged 31 to 40
years old and 4 managers, 2 were fiom the private and the other 2 from the public sector.
Based on Dejours' studies, it can be seen that there is evidence of suffering, mainly due to the
work1oad of teachers that eventually generates fatigue and physical exhaustion; pressure to
achieve results; the need to meet targets set by the educational system of the country; to meet
the demand of students and parents; to meet the demands of managers and not have the
support of multidisciplinary professionals in schools. The research contributed, also, to
demonstrates that many teachers and managers use denial as a defense mechanism against
suffering; are treated individually and isolated when they have some kind of mental illness
and their managers are not prepared to deal with the issue and not have systematic
mechanisms to support health professionals who falI ill.

Keywords: Suffering at Work, Mental Illness, Ways ofCoping, Teaching Woik
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I. INTRODUÇÃO

Nos últimos cem anos, no Brasil, a escola tem passado por grandes transformações.

Talvez uma das mais gritantes tenha sido a transição de um modelo tradicional, onde

predominava a autonomia do professor em relação ao ensino e à escola como organização,

para um modelo técnico-burocrático caracterizado pela redução dessa autonomia do

professorado, além da intensificação de fatores tais como a divisão de tarefas, formas de

controle, hierarquização ou seja, um aspecto burocrático mais evidente.(Hypólito, 1999)

Vive-se, hoje, uma realidade marcada pela baixa qualidade do ensino, principalmente

aquele que se oferece às classes mais baixas. O que não falta são dados mostrando as

condições das escolas brasileiras e do trabalho realizado nas mesmas. O professorado

submetido à essa realidade está submerso em condições de trabalho precárias, da mesma

forma que se encontra seus acessos a qualificação. As condições de trabalho são degradantes.

Os salários e planos de carreira não estimulam os professores.(Saviani, 1984)

Segundo Hypólito (1999, p.05) esse "novo" modelo traz como características: a

fragmentação do trabalho; a hierarquização das funções com a concentração de poder nas

mãos de alguns especialistas; forte controle sobre os professores; funcionários e alunos; perda

da autonomia do professor; funcionários que não se sentem comprometidos; saber cada vez

mais fragmentado; várias instâncias pedagógicas administrativas espalhadas e hierarquizadas,

entre outros mais.

Uma questão que se pretende sinali~ar nesse estudo é a que trata da especificidade do

trabalho escolar. Hypólito (1999) salienta que os argumentos sobre essa especificidade rumam

em duas direções. Há os que defendem que a escola é um local de trabalho diferente no qual

as relações capitalistas não conseguem penetrar totalmente. Em contrapartida, outra vertente

considera que, guardadas as diferenças, a lógica capitalista presente na fábrica e na escola é

essencialmente a mesma. E nessa discussão, tanto o trabalho do professor da escola privada

quanto o da escola publica estaria a serviço do capital - ainda que de modo diferente.

Segundo Saviani (1984, p.18-19), o modelo de educação tecnicista foi urna imposição

à educação e, segundo ele "a pedagogia tecnicista acabou por contribuir para aumentar o caos

no campo educativo, gerando tal nível de descontinuidade, de heterogeneidade e de

fragmentação, que praticamente inviabiliza o trabalho pedagógico.

Segundo esses autores, a escola está de tal modo organizada que o trabalho do

professor conduz a uma desqualificação crescente. Um grande número de professores são

leigos, a rotatividade nas escolas é muito alta, indicando que seja relativamente fácil a
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substituição dessa mão-de-obra. Diante do trabalho desqualificado e precário, não sobra

espaço nem condições materiais e psíquicas para o investimento em qualificação.

Soma-se à discussão da proletarização do professor um outro dado específico da

classe: a relação de gênero. A grande maioria do professorado é formada por mulheres e,

numa sociedade patriarcal, o trabalho realizado por mulheres é considerado de menor valor,

quase uma extensão do trabalho doméstico. Apple (1986 apud Hypólito-1991, p.06) diz que

"está bastante claro que tão logo um trabalho torna-se feminino seu prestigio diminui. Há

tentativas de proletarizá-Io, de tirá-lo do controle das pessoas que o fazem e de racionalizá-

lo." Assim, com a expansão das redes de ensino foi o trabalho das mulheres (docentes) que

tratou de ser absorvido, fazendo rebaixar os salários já que o salário feminino é visto como

segunda renda (complementar). Ocorre que, no contexto atual, inúmeros são os casos de

mulheres que ocupam a função de chefes-de- família e conseqüentemente, se vêem obrigadas a

aumentar a jornada de trabalho com a finalidade de sustentar, minimamente, suas famílias.

Finalmente, cabe ressaltar que o processo de dominação e controle sobre o trabalho

docente acaba por incidir na auto-estima desse trabalhador que precisa lidar com uma visão

dicotômica de si mesmo. Ora, historicamente a figura do professor se constituiu sobre a

premissa de "guardião do saber", ou seja, uma figura socialmente valorizada e aclamada por

ser o responsável pelo desenvolvimento intelectual dos seus pupilos, descortinando-lhes o

mundo do saber. Na atualidade, esse modelo deu lugar as exigências do mundo do trabalho

que tem determinado que o produto da escola é a formação de trabalhadores. Nesse contexto,

a função do professor vem sendo resumida à transmissão de conteúdo, ou nas palavras de

Hypólito, cabe à ele reproduzir o "pacote pedagógico", o que se toma decisivo para o

sentimento de desqualificação do trabalho, perda de sentido e de controle sobre o mesmo e

expropriação do saber do professor.

A questão que se coloca ao término dessa breve descrição sobre as condições de

trabalho do professor na sociedade brasileira é a necessidade de investigação sobre os

impactos desse contexto no cotidiano do professor. Entendendo que o trabalho é fundamental

para a construção da identidade do sujeito (Clot, 2006) tendo enorme importância na

experiência do individuo como "registro da auto-realização no campo social" (Dejours, 1996,

p.7), é fundamental que se estabeleça relações entre essa vivência do trabalho docente e a

saúde psíquica dos professores. Assim, o presente trabalho estabelece essa discussão como

sendo seu principal escopo.

Diante do cenário apresentado, cabe a seguinte problematização:



3

Qual a relação entre sofrimento psíquico e trabalho docente percebida em dois grupos

de professores, um pertencente à iniciativa privada e o outro à rede pública de ensino? Quais

as possíveis formas de enfrentamento desse sofrimento manifestadas pelos docentes?

1.1 OBJETIVO

Identificar e analisar a possível relação existente entre o sofrimento psíquico e o

trabalho docente em duas escolas do município de Volta Redonda, assim como as formas de

enfrentamento manifestadas pelos mesmos.

1.2 QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS

• Quais as características do sofrimento psíquico docente? Qual a sua especificidade?

• Seria a escola um lugar propício ao surgimento do sofrimento psíquico?

• Qual o nível de consciência e participação dos gestores na problemática investigada?

•...•
1.3 DELIMITAÇAO DO TEMA

Este estudo destina-se a identificar possíveis manifestações de sofrimento psíquico

entre docentes lotados em duas escolas do município de Volta Redonda, sendo uma particular

e outra pública e a relação existente entre as formas de sofrimento descritas e a especificidade

do trabalho docente nesses dois contextos. Espera-se, ainda, que através de um estudo de

caso, seja possível identificar as formas de enfrentamento desses docentes diante dos

transtornos mencionados.

1.4 JUSTIFICATIVA

No contexto geral, pode-se apontar que muitas produções estão sendo desenvolvidas sobre

a temática, o que viabiliza o entendimento e a compreensão sobre a abordagem. Contudo, a

banalização do sofrimento psíquico no trabalho ainda está presente. Sendo assim, toma-se

importante o estudo dos impactos gerados pelas políticas pedagógicas na subjetividade dos

professores, bem como as possíveis analises da percepção dos mesmos sobre o cotidiano de

seu trabalho educacional, relacionando com o enfrentamento da gestão sobre tais evidencias.
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Esta pesquisa possui uma relevância não só acadêmica, em detrimento da preparação

para os futuros gestores, mas também para as organizações educacionais como forma de

chamar-lhes atenção sobre as disfunções do sistema. Do ponto de vista social acredita-se que

é fundamental o desenvolvimento de estudos desse calibre, os quais se comprometem a

discutir a propagação da despersonificação do ser humano, atingindo a todas as instâncias,

desde organizações produtivas até organizações educacionais, que fundamentam-se na ótica

capitalista-mercantilista, vindo atingir a sociedade como um todo.
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2 - Saúde Mental e a Interface com o Trabalho

2.1 - Subjetividade

o primeiro aspecto a ser contemplado na formulação deste trabalho é a subjetividade

que, segundo Davel e Vergara (2001) consiste no que é fundamental ao ser humano, que

contempla sua interioridade, que lhe caracteriza como um ser individual que sedimenta todo e

qualquer conhecimento possível.

Sua expressividade, ainda segundo os mesmos autores, consiste em pensamentos,

condutas, emoções e ações que incidem em um relacionamento direto com o conhecimento

que se bem balanceado, propõem o desvendar da pluralidade e heterogeneidade das

linguagens, espaços e práticas que nos governam diariamente, despertando a criticidade e o

posicionamento diante da vivência segundo princípios e valores norteadores.

O processo de construção da subjetividade traz em seu corpo as peculiaridades do ser

humano, sujeito individual, contemplando, segundo Brandão e outros (2006), os meios

sensoriais deste, sua afetividade e suas capacidades tanto imaginativas quanto racionais.

Muito além de aspectos fisiológicos e biológicos, o individuo dotado de suas capacidades

mentais normais possui formas distintas de transformar o seu meio e também o seu trabalho,

ou então ser modificado por ele. Ao conceber este perfil humano, almeja-se não mais

contemplar o homem somente como ser dotado de pura racionalidade e também não mais

reduzi-lo a subjetividade como algo meramente cognitivo, mas sim interligado com a

consciência e práxis social, em virtude da interioridade que cada um possui.

Utilizar-se do conceito de subjetividade como um dos meios condutores do presente

trabalho e sua relação com a organização educacional é cabível, uma vez que Vergara e Davel

(2001) ressaltam sua contribuição ao "tornar compreensível a experiência humana em sua

fonte mais complexa, rica e profunda." De forma global, estudar e detalhar a subjetividade e

suas derivações na vida do indivíduo é procurar no mesmo as marcas da sociedade e, uma vez

que se está inserido em um sistema capitalista hegemônico, verificar a mediação entre o ser

social e suas interfaces com o sistema assim como seus impactos na vida cotidiana do

mesmo.(Davel e Vergara, 2001)
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2.2 - Subjetividade e Trabalho

Umas das discussões mais interessantes no que se refere à temática do trabalho é a

relação que se estabelece entre a subjetividade do trabalhador e a experiência real do trabalho.

Ocorre que tal discussão tem se mantido à sombra dos debates entre estudiosos do

comportamento humano no trabalho, principalmente nos países anglo-saxões. Prisioneiros de

um modelo comportamentalista inspirado pelo positivismo, a realidade interior dos seres

humanos tem sido oculta ou mascarada (Chanlat, 1996, p.150). Na busca desenfreada por

resultados, não é de se estranhar que a sociedade pós-moderna venha cultivando um

conhecimento sobre o mundo do trabalho baseado em uma racionalidade instrumental. Dessa

forma, o comportamento do trabalhador interessa sob o ponto de vista daquilo que pode ser

observado, previsto e modificado, tendo em vista os interesses do capital. Sendo assim, a

temática da subjetividade não se justifica, tanto pela pouca aplicabilidade econômica quanto

pelos riscos que se corre quando permite sua manifestação. Entretanto, por mais que se tente

mostrar o contrário, o comportamento humano jamais é redutível ao que se pode observar

exteriormente (Chanlat, 1996, p.150). O autor recorre à teoria psicanalista para pontuar que o

ser humano é um ser de desejo e de pulsão. "Esquecida, ou mesmo completamente negada no

universo organizacional, a interioridade constitui uma dimensão fundamental na gestão".

Contudo, alguns autores, além de Chanlat, vêm insistindo em tratar seus estudos sobre a

relação do homem com seu trabalho pautando-se pela discussão decisiva sobre a relação entre

a subjetividade e o trabalho. Yves Clot (2006, p.59), trata essa relação como fundamental na

construção da identidade e da saúde: "pois o trabalho é o lugar em que se desenrola para o

sujeito a experiência dolorosa e decisiva do real, entendido como aquilo que - na organização

do trabalho e na tarefa - resiste à sua capacidade, às suas competências, a seu controle. Clot

(2006) defende a importância de se buscar entender a relação entre a experiência do

trabalhador e a subjetividade do mesmo. Para tanto, o autor desenvolve sua teoria tendo como

pano de fundo a função psicológica do trabalho, sendo esse último fundamental para a

estabilização da identidade.

Da mesma forma se poslclona Christophe Dejours (1996), salientando que essa

abordagem psicológica do trabalho é de enorme importância para que se entenda a

representação do trabalho na experiência do indivíduo como "registro da auto-realização no

campo social". O autor reforça sua afirmativa ao declarar sua visão sobre a centralidade do

trabalho na vida do homem: "a própria identidade do sujeito é o resultado de uma conquista

que passa pelo reconhecimento do 'trabalhador' no Homem. "(Dejours, 1996, p.7)
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2.3 - Trabalho e Educação: um pêndulo que oscila entre a capacitação e a e clusão

,
E possível compreender que a entrada no mercado de trabalho nos dias atuais,

configura a conquista e a afirmação de uma identidade social, possibilitando ao indivíduo
,

pertencer a uma comunidade, a uma cultura e ocupar um "lugar ao sol". E preci o ser

reconhecido por aquilo que se produz, pelo cargo ocupado e pelos símbolos de status

alcançados por meio do trabalho, o que demanda um elevado gasto de energia psíquica, além

da necessidade de suprimir muitos desejos pessoais em prol da organização. Ocorre que a

maioria dos trabalhadores se encontra à margem do mercado de trabalho. a era do

conhecimento, a ausência ou obsolescência da capacitação para o trabalho torna-se a principal

senha para o desemprego.

Zygmunt Bauman (2009), em seu livro Sociedade Individualizada, observa que o

trabalho vem assumindo uma característica cambiante ao longo das últimas décadas a ponto

de se instituir, na atualidade, como um "esporte de classe alta" ou de "alta realização". A

pequena parte da população que trabalha o faz de forma dura e eficiente, enquanto a outra

parte fica de lado porque não pode acompanhar o alto ritmo da produção"(Bauman,

2009,p.36). Entende-se como um dos fatores daquilo que Bauman chama de alto ritmo da

produção a possibilidade de capacitação para o trabalho. Da mesma forma Antunes (1998)

vem chamando atenção sobre os fenômenos descritos por Bauman. Segundo esse autor,

presencia-se na atualidade uma significativa heterogeneização do trabalho marcada pela

precarização do mesmo, o que pode ser notado com o aumento do trabalho subcontratado,

parcial, temporário, terceirizado etc. Segundo o autor, a mais brutal das transformações é a

expansão do desemprego estrutural. Esse imenso contingente de trabalhadores flexíveis - e

desprotegidos - fica a orbitar em tomo de uma pequena camada composta por trabalhadores

elitizados. São os chamados trabalhadores do conhecimento. Considerados no meio
e"In.pTeSaT'-a\.COll\.O Tesponsave,-s pe\Q u;'fe~enc;'a\ c()TI\.~e\.\..\.\..,,()~a~ ()-r'6ani.La~~e~')e~~e~

indivíduos são preparados, desde cedo, para desenvolver as qualificações exigidas pelo

mercado.

Tendo em vista o quadro que se descortina, encontra-se diante de um grande paradoxo.

Segundo Júnior (2007), uns sofrem por não terem trabalho e acesso à qualificação necessária

para ingressar no mercado de trabalho. Outros, sofrem por terem que trabalhar demais, sob

forte pressão e medo de perderem o emprego.
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2.4 - Sofrimento Psíquico no Trabalho

A fim de entender como se configura o sofrimento psíquico no trabalho e os

fenômenos psicossociais vinculados ao mesmo, buscou-se utilizar de duas vertentes para

análise, segundo Seligmann(1994). A primeira refere-se aos assalariados que buscam por

meios diversos a manutenção de seus empregos, e a outra, refere-se aos desempregados.

2.4.1- O Emprego Assalariado

o emprego para o individuo, pode representar papéis importantes, ainda que distintos,

para aqueles que trabalham. Com base em Seligmann (1994), pode-se dizer que para uns,

basicamente configura um meio pelo qual mantém-se a subexistência, ao passo que para

outros, é a forma encontrada para o alcance de diversos objetivos (bens materiais, status,

poder, ascensão).

Apesar das diferenças evidenciadas na motivação com a qual o individuo se mantém

no mercado de trabalho, não se pode omitir que tanto aqueles que detém um emprego, quanto

aqueles que não o possuem estão sujeitos ao sofrimento. Para falar um pouco sobre esse tema,

precisa-se, ainda segundo a mesma autora (Seligmann, 1994 p.261), relacionar com alguns

aspectos tais como:

• "Busca pela maximização de produtividade - Uma vez reduzido os recursos

humanos e materiais, busca-se extrair o máximo daquilo que ainda permanece

disponível para o cumprimento da tarefa.

• "Deterioração das condições gerais de vida" - Gerada em função da redução

salarial e pela inflação vivida. Estando interligado em uma realidade que

simultaneamente relaciona-se com os aspectos políticos (relação entre

força/trabalho), psicossociais (fenômenos psicológicos tanto individuais quanto

coletivos) e biopsicológicos (em função da indissociabilidade entre o

psiquismo e o funcionamento biológico humano).

A fim de alcançar essa maximização definida por Seligmann (1994), pode-se enumerar

alguns feitos que estão diretamente ligados a mesma, sendo algum destes:

• Extensão da rotina de trabalho

• Intensificação do ritmo trabalhado

• Acúmulo de funções ou muitas atividades para um só indivíduo
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• Desvio de função, sem treinamento prévio

• Coerção e autoritarismo em função da dominação exercida

Na intenção de atender a essa demanda, como maneira de manter seu trabalho, o

individuo muitas vezes acaba por adotar posturas tais como permissividade da sua carga

horária, ritmo apertado, entre outras tantas que configuram um cenário propício para o

sofrimento dos trabalhadores que temem perder seus trabalhos.

2.4.2 - O Desemprego

Pode-se dizer que o desemprego hoje aflige grande parte dos trabalhadores em escala

mundial, principalmente em função das crises e recessões que constantemente abalam o

mercado. Segundo Seligmann (1994, p.274) "esta perda será caracterizada por sentimentos de

temor e insegurança quanto ao futuro, tão mais forte quanto menores forem as perspectivas de

encontrar a curto prazo um outro trabalho".

Além do sofrimento interno do individuo, evidencia-se o que Seligmann (1994)

denominou de "rejeição social". Refere-se ao reducionismo embutido na dicotomia existente

entre o trabalho e/ou a vagabundagem interligados com a idéia de preguiça,

irresponsabilidade, levantando, segundo Kowarick (apud Seligmann, 1994) como

estereótipos contra a figura do desempregado, gerando mais aflição e mais repulsa da

sociedade, marginalizado-os por intermédio do sistema, independente do motivo que os levou

a situação do desemprego.

3 - Formas de Sofrimento

3.1- Sofrimento Criativo e Patológico

A saúde no trabalho vem sendo hoje mais um objeto de estudo nas organizações, uma

vez que tem impactos diretos na produção. Contudo, somente o sofrimento fisico, os acidentes

trabalhistas e outras poucas patologias profissionais( LER, Síndrome do Túnel do Carpo, etc)

são avaliadas e propulsoras de remodelação dos processos. Esses acometimentos são vistos de

forma negativa não só pelas organizações, mas também pelos trabalhadores que veem refletir

em sua vida pessoal, familiar todo este sofrimento não só fisico, mas também psíquico que é
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originário por um processo escuso e omisso do trabalhador, conforme GONÇALVES e

LEITE (2009).

Para além de mecanismos táteis do sofrimento, pode-se dizer, segundo Dejours (1999)

que os mecanismos são deflagrados mediante o conflito subjetivo em vista das imposições

organizacionais. Em outras palavras, para assumir o papel exigido pela organização, um

processo de desperssonificação é iniciado pelo indivíduo para que o papel eficiente e eficaz

proposto pela instituição seja assumido, gerando assim uma massa modelada.

Entretanto, todo este sofrimento descrito, ao ser contrastado com as condições sociais

e psicológicas, representa o que Dejours (1994) chama de uma "lógica essencialmente

defensiva ou essencialmente criativa". Com base neste pressuposto, pode se enumerar duas

formas distintas de sofrimento: o criativo e o patológico.

O sofrimento patológico, descrito por Dejours, aparece quando ocorre uma série de

limitações das margens de liberdade no que diz respeito à gestão, organização e sistemática do

trabalho. Considera-se isto, quando o trabalhador está sujeito a pressões fixas e rígidas

incontroláveis que deflagram a repetição e o aborrecimento, além de medo ou o sentimento de

impotência. Dejours(1994, p.137) completa que:

"quando foram explorados todos os recursos defensivos, o sofrimento
residual, não compensado, continua seu trabalho de solapar e começar a
destruir o aparelho mental e o equilíbrio psíquico do sujeito, empummdo-o
lentamente ou brutalmente para uma descompensação (mental ou
psicossomática) e para a doença. Fala-se então de sofrimento patogênico.'

Contudo, com base na teoria psicanalítica, Dejours trata o sofrimento como um sinal

impregnado na constituição histórica e singular do ser humano. Assim sendo, é impossível

dissociar o individuo do sofrimento, posto que seja inevitável. O ambiente de trabalho, apenas

incorpora esta conjuntura, como "um terreno fértil para sua manifestação" em função da

dinâmica estabelecida na organização do mesmo (Leite, 2003).

O desafio vislumbrado na prática é conseguir rearranjar o destino do sofrimento de

forma que favoreça a sua modificação e não a sua abolição, de forma criativa e que corrobore

para a identidade do trabalhador. Dejours (1994) afirma que quando o sofrimento pode ser

transformado em criatividade, ele aumenta a resistência do individuo ao risco da

desestabilização psíquica e somática, dando ao trabalho um caráter mediador para a saúde do

sujeito. Muito ao contrário do que ocorre com o viés patogênico do sofrimento, que imprime

ao trabalho a função mediadora da desestabilização e fragilidade da sua saúde.
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3.2 - Adoecimento e Trabalho

o adoecimento psíquico hoje em dia, vem crescendo cada vez mais, em decorrência da

orientação das organizações para racionalização intensa da tarefa. A despersonificação do

individuo, é resultado da supressão da subjetividade, fato que instantaneamente, não causa

uma conseqüência observável. Contudo, com o passar do tempo, e com a repetição da

negação da subjetividade, gera várias patologias, muitas vezes associadas à somatizações

diversas (Dejours, 1994).

Com base em Marty (1976 apud Seligmann 1994) depara-se com a ecol10mia

psicossomática, que traz em seu entorno a relação entre o instinto de vida e o instinto de

morte, que é estreitada ao longo do desenvolvimento humano, desencadeando estágios que o

autor denominou de: organização, desorganização progressiva e reorganização regressiva,

tendo forte relação com as funções biopsíquicas do individuo.

A somatização ocorre, segundo Seligmann (1994), no momento em que uma

desorganização progressiva afeta o desenvolvimento psicológico do sujeito e requer, em

seguida, uma reorganização do mesmo, necessitando que haja regresso ao funcionamento

existente nas fases anteriores. Um exemplo clássico é o aumento do peristaltismo intestinal

em função do medo que impede o avanço das elaborações psíquicas próprias do sistema. Esse

fenômeno pode ser originado de inúmeras formas e fontes de pressão, estando presente no

contexto social e, conseuqnetemente, na experiência do trabalho.

Apesar da base do desencadeamento psicopatológico se dar em decorrência dos fatores

acima enumerados, pode-se definir de maneira abrangente e complementar com base em

Dejours (1997) que o sofrimento começa quando ocorre o bloqueio entre o relacionamento

homem - trabalho. Ou seja, quando o trabalhador utilizou de todas as suas faculdades mentais

para contrapor-se às exigências da organização e não obteve êxito. Perdeu sua identidade,

permitiu a invasão em seus aspectos subjetivos e a significância de sua tarefa, de sua função,

foi deixada de lado. Sendo o sofrimento um possível indicador de adoecimento, se não bem

equilibrado, vem ocasionar doenças tais como: depressão, estresse, síndrome do pânico,

neuroses obsessivas, histerias, fadigas, dependência química, burl10ut entre outras.
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3.3.1- Estratégias Defensivas

3.3 - Formas de Enfrentamento

Como já mencionado nos itens anteriores, e com base em Dejours (1994), o confl"to

estabelecido entre a organização do trabalho e o funcionamento psíquico do sujeito em

questão, desencadeia o que podemos denominar como sofrimento. Contudo, estando o

sofrimento como uma questão inerente a razão do ser humano, este acaba por desenvolver

maneiras diversas de enfrentamento, estando estas ligadas a criação de estratégias defensivas,

tanto coletivas, quanto individuais. Essas estratégias, de acordo com o autor, impulsionam a

mudança de concepção que os trabalhadores projetam sobre sua realidade de trabalho, bem

como fonte do sofrimento vivenciado.

Inicia-se conceituando o que, propriamente, seriam as defesas no contexto em que se

inserem, Seligmann (1994, p. 232), as define como algo que vai do nível inconsciente ao

consciente, citando Ana Freud quando esta define a defesa como a "mais antiga representação

do ponto de vista dinâmico da teoria psicanalítica."

Neste entorno, pode-se dizer, conforme Leite (2003) defende, que ao assumir como

forma de enfrentamento a criação de mecanismos de defesa, quer sejam individuais ou

coletivos, o trabalhador abstém-se do papel de vítima do processo para assumir um papel pró-

ativo desencadeador de uma segurança para lidar com as situações penosas. Pode tanto

desafiar quanto minimizar as fontes da pressão geradoras do mal-estar. Todavia, não se pode

deixar de esclarecer que toda essa arquitetura criada, está em nível mental, posto que a

realidade permanece inalterada.

Conforme mencionado anteriormente as formas de defesa podem ser tanto em nível

individual quanto coletivo, embora, segundo Dejours (1994), tanto o sofrimento quanto o

prazer estão ligados a aspectos subjetivos de cada sujeito e depende de sua história. Contudo,

segundo Leite (2003), uma vez ampliada aos demais indivíduos que vivenciam a mesma

situação geradora do sofrimento, tal processo abre margem para a constituição de um

mecanismo de defesa comum ao grupo.

A diferença existente entre o mecanismo de defesa individual e o coletivo, baseia-se

na idéia de que o primeiro persiste mesmo sem a presença de outras pessoas, uma vez que se

encontra em caráter intrínseco ao sujeito. Ao passo que contrariamente, a defesa coletiva só é

concebida diante de uma platéia, ou seja, depende do consentimento de todos, indo além de
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aspectos meramente intrínsecos ao individuo e estendendo-se as condições externas do

mesmo.

Sob a visão de Dejours (1994, p.130):

Com efeito, ao transfonnar a percepção da realidade, as estratégias coletivas de defesa
não estariam arriscando-se a enganar os trabalhadores, a mascarar o sofrimento e a
perturbar a ação ou luta contra as pressões patogênicas da organização do trabalho?
Este risco existe. Se as estratégias defensivas são necessárias para a continuação do
trabalho e adaptação as pressões para evitar a loucura, em contrapartida elas
contribuem para estabilizar a relação subjetiva com a organização do trabalho no
estado em que ela se encontra e alimentar uma resistência a mudança. Tanto mais, por
ser a construção dessas estratégias delicad~ psicologicamente curiosa, restritiva.
Quando os trabalhadores conseguem estruturar estas defesas, eles hesitam, como
podemos compreender em questioná-las. Deve-se considerar, na investigação, que o
sofrimento que se pretende analisar não será obtido senão através de estratégias
defensivas que por sua vez, transformamm profundamente, a expressão deste
sentimento.

Há de se ter um olhar bem atento quanto as estruturas definidas como mecanismos de

defesa coletivo, haja visto que, uma vez interiorizado pelo grupo, todos os esforços existente

serão canalizados para manutenção desta estratégia, passando a caracterizar o sofrimento

como atitudes tomadas que, de maneira direta ou indireta, enfraquecem a estratégia. Assim, o

que antes era um mecanismo de defesa, passa a ser visto como promessa de felicidade e

adquire o caráter ideológico para o meio. Dejours denomina este processo como "ideologia

defensiva". Cultiva-se assim, a homogeneidade e o conformismo no coletivo e o sofrimento

descaracteriza-se de uma força impulsionadora da mudança para estar a serviço tão somente

das diversas psicopatologias (Leite, 2003).

3.3.2 - A Negação do Sofrimento

Uma vez caracterizada a subjetividade como fator intrínseco e subjacente às ações

humanas, deve-se, mais uma vez, lembrar a necessidade de relacioná-la com a dinâmica do

trabalho nas organizações.

As organizações têm concebido o ser humano como um "recurso" para atingir seus

objetivos, muitas vezes criando obstáculos para a sua capacidade de criar, recriar, enfim de

transformar o ambiente em que se insere e também aqueles que os cercam (Seligmann, 1994).

Assim, a necessidade do controle capitalista, adormece este lado desbravador do ser humano,

condenando-o a repetição daquilo que está prescrito, testado e adequado a lógica do sistema,

ocasionando o que denomina-se como acomodação e conseqüentemente, processo de negação

da subjetividade do trabalhador.
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Surge através desta negação o que Dejours (1997) denominou como sentimento de

robotização, ou seja, o individuo não se sente nada mais do que um apêndice da máquina ou

dos processos a que se submete, ele toma-se nada mais que um acompanhamento, um

presente a margem e não um ser integrante, constituinte da construção do crescimento e

reconhecimento da empresa, ou indústria onde se encontra trabalhando.

Segundo Leite (2003), o processo de construção desta tolerância ao sofrimento, tem

como cenário inicial a negação da subjetividade, seguida, do que podemos chamar de

vergonha em tomar público o sofrimento. Tal vergonha costuma ser reforçada pelos atores

sociais, entre os quais até mesmo alguns sindicatos, que desaprovam as lutas dos

trabalhadores por condições melhores de trabalho, uma vez que deveriam se contentar em ter

um emprego.

3.3.3 - Entre o Trabalho Prescrito e o Trabalho Realizado: a Inteligência Astuciosa

Em estudos ergonômicos sobre o trabalho, consegue-se distinguir duas formas de

tarefa: a prescrita e a realizada. Segundo Ferreira (2000), o trabalho prescrito ou previsto

consiste em um ambiente particular do trabalho, representando os "braços invisíveis" da

organização, que fixa regras e dita os objetivos qualitativos e quantitativos da produção. Já o

trabalho real, equivale a atividade desempenhada pelo sujeito, no seu modo operante, onde é

posto em jogo todo o seu corpo, sua experiência, sua afetividade numa perspectiva de

construir formas operatórias para regulagem das condições objetivas do trabalho. Esta

distância situada entre o trabalho prescrito e o trabalho real, gera uma descontinuidade

fundamental fundadora de um conflito e possivelmente o sofrimento originado pelo vácuo

presente entre as duas lógicas: o modelo real e a atividade em particular (Hubault, 1995 apud

Ferreira, 2000).

Como falado anteriormente, existem mecanismos estratégicos coletivamente

estruturados para sustentar o consenso do grupo e minimizar a percepção do sofrimento

originário pelo distanciamento entre o trabalho prescrito e o realizado. Contudo estes

mecanismos originados pelos trabalhadores que passam a ser cumpridos não mais como

meros mecanismos defensivos e sim como" regras do trabalho" conforme Dejours (1994,

p.133) denominou, facilitando a adaptação as pressões e sofrimentos do trabalho.

Entretanto, existe outro mecanismo mais saudável de enfrentar este sofrimento

inerente ao ser humano. Consiste em processos psíquicos mobilizados pelo individuo no

espaço existente entre a tarefa prescrita e a realizada, onde há margem para a invenção,
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criação e inovação, estando diretamente ligado a inteligência. Trata-se de uma in eligência

heterônoma, que tem sua raiz no corpo, nas percepções e na intuição. A mesma pe isteem
,

constantes rupturas com as normas e regras. E uma inteligência fundame a mente

transgressora, sendo chamada por Dejours( de "inteligência astuciosa". Ocorre que e ipa

de mecanismo necessita de espaço e condições própícias para se manifestar na e pe .e c~a

cotidiana do trabalho.

4- O Sofrimento Psíquico na Educação

4.1 - O Trabalho Docente

Primeiramente, busca-se o entendimento do que seria o trabalho sobre a perspectiva de

Kuenzer (2000, p.55), que o define como: "em geral, enquanto práxis humana, material e não

material, que objetiva a criação das condições de existência sendo relacionada com a

necessidade do desenvolvimento biopsicossocial que todos os indivíduos estão sujeitos".

Entretanto, nesta maturação do ser humano para o trabalho, insere-se a educação como

mediadora da construção técnica-cognitiva do individuo que almeja alcançar um espaço no

mercado de trabalho.

O ambiente no qual se inserem as organizações contemporâneas, encontra-se voltado

para constantes processos de reciclagem em virtude do fluxo de informações e

conhecimentos, emergindo novas formas de organização, contudo baseadas na lógica

puramente capitalista.
r

E grave o fato de a sociedade oferecer mais situações de submissão do que

propriamente de construção subjetiva, posto que a atividade remunerada, a que deveríamos

denominar como trabalho, reflete na maneira de pensar e relacionar do indivíduo, delimitando

sua liberdade, a própria concepção de identidade e independência do individuo Júnior, 2007).

Para que este cenário modifique-se é importante que a organização atenha- e a organizar suas

tarefas e suas atividades de modo a envolver todos que deste processo façam parte, dando

significado e valor, pois só assim a subjetividade encontrará espaço para se expressar,

impactando positivamente nas organizações.
"Em meio a este contexto, emerge o papel fundamental da escola. Segundo LffiANEO

(2007), foi ao longo da consolidação da estrutura capitalista que a escola foi concebida como

um elemento fundamental da homogeneização cultural, capaz de contribuir significativamente

para o trato da cidadania. Não obstante, a educação fora vista como um possível mecanismo
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de controle social, sendo indicadas pelos teóricos da economia do século XVIII como meio de

ordenar o comportamento do povo.

Contudo, apesar do papel fundamental a ser exercido pela escola, ocorre um forte

movimento de precarização do ambiente de trabalho dos educadores, uma vez que a

racionalização capitalista incide em políticas salariais baixas, "superexploração" docente,

burocracia desmedida e etc. Segundo Souza (2001), existe o reflexo das produções capitalistas

que reproduzem no contexto organizacional as condições sociais e culturais que são

desfavoráveis aos interesses de qualquer trabalhador, podendo ser ilustrado por intermédio de

um ambiente de trabalho conflituoso, onde as relações estão embrutecidas por competição,

individualismo, relações hierárquicas excessivas e repressão.

- E a escolha pelo trabalho docente, seria uma questão de gênero?

Persiste o questionamento entre pesquisadores da área sobre a escolha pelo trabalho

docente, sendo evidenciado em pesquisas como a de Neves e Seligman (2001), uma

feminização desse trabalho, que passou segundo a autora, a partir de um determinado

momento, a representar um "fazer feminino', estando talvez condicionado a emersão da

preocupação com a dimensão de gênero na concepção do cotidiano do trabalho em geral.

Tratando especificamente da escola, como ambiente de inserção das mulheres, fora

comprovado, a partir da pesquisa empírica das referidas autoras, que tanto a centralidade do

trabalho, quanto a centralidade da divisão sexual estão condicionados a aspectos do saber-

fazer feminino. As autoras afirmam que (2001, p. 46)

Socialmente, as mulheres são consideradas guardiãs das afetividade e do futuro das
novas gerações, ou seja, a produção de uma pratica em que a afetividade é associada
aos tributos matemos e não uma característica provavelmente condizente à atividade
docente.

Tão logo a escolha pelo trabalho docente abarca sim um condicionante social do papel

da mulher na sociedade, estando muitas vezes ligado a uma responsabilidade maternal

intrínseca da mulher com a sociedade.
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4.2 - A Carga Psíquica do Trabalho Docente

A carga psíquica trata-se de uma nomenclatura utilizada pelas literaturas

especializadas que versam sobre as energias mentais deflagradas ou suprimidas e as

conseqüências geradas por tais processos. O sujeito ao ser submetido a excitações de origem

psicossensorial ou de excitações institiva/pulssorias, dispõe de várias vias de descarga dessa

energia. Contudo quando há o acumulo de energia origina-se a vivência da tensão psíquica

Como anteriormente dito, existem várias vias de descarga desta energia, sendo estas divididas

em: via psíquica, via motora e via visceral, que segundo Dejours (1994, p.23), consiste em:

Tomado por sua hostilidade, o SUjeIto pode eventualmente produzir fantasmas
agressivos: representações mentais que podem as vezes, ser suficientes para
descarregar o essencial da tensão interior, pois a produção mesma de fantasma é
consumidora de energia pulsional. Outro sujeito não conseguirá se relaxar por esse
meio e deverá utilizar sua nlusculatura: fuga, crise de raiva motora, atuação agressiva,
violência, oferecendo toda uma gama de "descargas psicomotoras"(ou
comportamentais). Enfim, quando a via mental e a via motora estão fora de ação, a
energia pusional não pode ser descarregada senão pela via do sistema nervoso,
autônomo e pelo desordenamento das funções somáticas. E a via "vísceral" a que
estará atuando no processo de somatizações.

,
E importante levarmos em consideração alguns aspectos norteadores para a

compreensão da psicodinâmica do trabalho e, especificamente, no contexto educacional, tema

central desse trabalho. As considerações abaixo citadas estão baseadas nas premissas

propostas por Dejours (apud Leite,2003, p. 88):

• O organismo do trabalhador (professor) não é um "motor humano", uma vez que é

permanentemente objeto de excitações, não somente de caráter exógenos, mas também

endógenos.

• O trabalhador (professor) não chega no seu ambiente de trabalho como um

instrumental novo. Ao contrário de uma máquina, ele possui uma história pessoal que

se concretiza em função da qualidade de suas aspirações, desejos, motivações e de

suas necessidades psicológicas, que integram sua vida, conferindo ao professor.,
,. ,. .caractenstlcas unlcas e pessoaIS.

• Por fim, o trabalhador (professor) em razão de sua história de ida, dispõe de vias de

descargas preferenciais que não são as mesmas para todos os envolvidos no sistema,

mas que em conjunto com a unicidade do sujeito fazem parte da estrutura da

personalidade.
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Com base em Dejours, até que ponto o trabalho constitui uma importância primordial

para a canalização da energia psíquica do sujeito, em especial, o professor? Mais claramente,

questiona-se sobre as possibilidades de oferecimento das condições de trabalho significativo e

saudável para as atividades psíquicas, fantasmáticas e psicomotoras. Esses questionamentos

elucidam o perigo eminente do trato das energias psíquicas no contexto educacional.

Com base nas explicações de Dejours (1994, p.24)

o trabalho torna-se perigoso para o aparelho psíquico quando ele se opõe a sua li'T
atividade. O bem-estar em matéria de carga psíquic~ não advém só da ausência do
funcionamento, mas, pelo contrário, de um livre funcionamento articulado
dialeticamente com o o conteúdo da tarefa expresso por sua vez, na própria tarefa e
revigorado por ela. Em termos econômicos, o prazer do trabalhador resulta da
descarga de energia psíquica que a tarefa autoriza, o que corresponde a uma
diminuição da carga psíquica do trabalho.

4.3 - Os Desafios Enfrentados pela Gestão

Até o presente momento, foram elucidados no corpo desse trabalho teorias que

auxiliam na construção de um conhecimento sobre o adoecimento psíquico no contexto

escolar, entretanto, algumas instâncias estão envolvidas nessa sistemática e precisam ser

avaliadas como participantes ativos dessa realidade. Um exemplo clássico é a administração,

também chamada de gestão escolar, cujas ações têm um impacto decisivo no ambiente

escolar.

Assim sendo, qual seriam as relações que poderiam ser estabelecidas entre a gestão e o

adoecimento dos trabalhadores na unidade escolar? Com base em Brito( 2003) apresenta-se

um fragmento de uma historia infantil para ilustrar esta relação:

Era uma vez uma professora ...
(...) A professora era gorducha, a maleta também porque era recheada de novidades
para as crianças, suas alunas. A professora gostava de ver a classe contente ...abria a
maleta e escolhia o pacote do dia( ...) só pela cor do pacote as crianças já sabiam o que
é que ia acontecer. (...) No outro dia saiu uma fofoca - contaram para Alexandre que
tinha um pessoal que não estava gostando da maleta da professora (...) Um dia a
professora chegou sem maleta. E com um jeito diferente uma cara meio inchada não
contou nada gozado, não riu nem nada. Sentou e ficou olhando pro chão... Cadê a
maleta? .. Perdi ...Já procurou bem? Ela fez que sim com a cabeça ... Dá jeito de
comprar outros pacotes de novo? Não dá Alexandre. Eles não fazem mais estas
maletas hoje em dia... Lígia Bojunga (apud Brito 2003, P 65)

Ressaltando o que já fora enunciando por Dejours, nenhum indivíduo entra em um

ambiente de trabalho como uma folha em branco, sem impressões, aguardando ser meramente

preenchido pelas exigências da organização do trabalho. Muito pelo contrário, cada um traz
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consigo uma "maleta gorducha" impregnada de valores, competências, habilidades e tudo o

mais que mantém o ciclo dialético de construção, transformação e conservação.

Com isto, ao falar de gestão, com base em Brito (2003) estamos falando também, e

não somente, daquilo que o trabalhador, educador, dispõe de si para constituir um ambiente

propicio para a realização da tarefa. Chega a ser utópico acreditar que a prescrição invocada

por especialistas, direção e, porque não, pelo PPP (projeto político pedagógico) configurará a

amplitude do trabalho real e diário de uma escola, restando somente aos professores e demais
,

envolvidos seguir o "manual". E importante entender que não se está tentando desmerecer as

normas estabelecidas, simplesmente não se pode percebê-las como algo definitivo, mas sim

como um ponto de partida para a prática flexível do dia-a-dia.

Como gestor, administrar essa infinidade de objetos contidos nessa "maleta" torna-se

primordial para o trato das pessoas envolvidas no processo, visto que ao compreender esse

"capital humano", compreende-se, também, as condições e os diferentes modos trazidos pelo

individuo para a vivência do trabalho sob a lógica que o constitui. Ou seja, quais sentimentos

fabricam, em que modo de vida se sustentam, o que produzem, quais são suas concepções de

saúde e de relação social, enfim uma infinidade de aspectos oriundos da relação entre o

individuo, a subjetividade e o meio social ao qual pertence e não mais do indivíduo-

instrumento, do indivíduo-máquina. Tudo isso só é possível ao aproximar a gestão da escola,

no dia-a-dia, é permitir sentir o cheiro da escola.(Brito, 2003).

Assim, discutir e abordar a gestão em uma conjuntura educacional é permitir a

elaboração e re-elaboração constante de condicionantes, é permitir abster-se de práticas

ultrapassadas e dar espaço para a construção do novo, aproveitando aquilo que o outro tem

para contribuir, podendo este outro ser tanto interno a escola (professores, funcionários)

quanto externo (família, comunidade). Gestão é por assim dizer a negociação com a realidade.
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111-METODOLOGIA

Nesta etapa, o presente trabalho tem por objetivo descrever o tipo de I e UO sa

realizada para o desenvolvimento do mesmo, bem como apresentar os participan e

como fora a seleção dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Apresenta-se ainda, como o

,
am em

e a

coleta de dados e a forma pela qual os mesmos foram tratados, assim como a

encontradas no método escolhido.

" "
1 -oe

5.1- Tipo de Pesquisa

o presente trabalho traz como base metodológica uma pesqui a e' . a e írica,

cujo foco são os docentes inseridos em dois contextos distintos da re " a o do

município de Volta Redonda (RJ): o particular e o público. Nesta pesq" e ão ·n e i adas

as questões que permeiam o ambiente de trabalho dos educadore be o

estabelece com as formas de adoecimento que são acometido. ã

a re a ão ue se

a -ressoes

colhidas neste trabalho, não requerem um método estatísti o p o at I en o, contudo as

respostas dadas através de um questionário respond"doe en ~ °dos merecem uma

exposição mais clara dos resultados em formato de ta e a e grá os que serão demonstrados

no próximo capítulo.

Quanto a classificação da pesquisa, tomo - e como base a taxionomia elucidada por

Vergara(2004, p.46) que a classifica segundo oi critérios básicos:

• Quanto aos fins;

• Quanto aos meios.

Quanto aosfins:

Pode-se dizer que trato -se de uma pesquisa descritiva. Configura-se como uma

Pesquisa Descritiva, pois buscou-se descrever as percepções, expectativas e sugestões

deflagradas tanto pelos gestores quanto pelos professores acerca de suas concepções sobre o

adoecimento psíquico, os impactos psicossociais sofridos em função do trabalho e as formas

de enfrentamento por eles sugestionadas.



21

Quanto aos meios:

Na primeira fase, foi adotada a pesquisa bibliográfica, sendo justificada uma vez que

contribui para o levantamento das teorias que versam sobre a temática, servindo de substrato

para o entendimento científico que irá nortear toda a pesquisa.

O trabalho também adotou como meio a pesquisa de campo uma vez que esta

viabiliza a penetração em um contexto social, de modo a investigar os discursos e percepções

dos participantes da pesquisa. Preenchendo as lacunas do conhecimento conforme Mazzotti

(2001, p.151) afirmou.

5.2- Participantes

Tendo em vista o objetivo da pesquisa, que se baseia no confrontamento entre a

realidade e o entendimento do trabalho e sua relação com as formas de adoecimento psíquicos

a que os professores são submetidos, optou-se por considerar os sujeitos da pesquisa como

participantes, uma vez que não houve tratamento estatístico.

Os participantes foram selecionados em conformidade com o corpo docente das

escolas envolvidas na pesquisa e os segmentos em que atendem (Ed. Infantil, Ensino

Fundamental I, Ensino Fundamental 11e Ensino Médio).

Cabe ressaltar que optou-se por analisar duas realidades distintas de um mesmo

sistema educacional, uma pertencente a iniciativa privada e outra ao sistema público, ambas

localizadas no município de Volta Redonda.

As duas realidades abordadas foram subdivididas em dois grupos, sendo ele:

• Grupo 1- Diretor e Coordenador/Orientador Pedagógico da Instituição em

questão, que descreverão por intermédio de uma entrevista a trajetória do

trabalho desenvolvido na escola, bem como os limitantes do processo. Além

também de nos descrever como são seus professores no trato cotidiano de suas

tarefas e as possíveis evidencias de adoecimentos.

• Grupo 2 - Como estamos lidando com realidades distintas, aplicou-se 35

questionários em cada instituição (publica e privada. O total pesquisado

equivaleu com base na estimativa de 35 questionários por escola que 68% dos

professores da escola particular e 51% dos professores da escola pública

participaram respondendo o material disponibilizado nas escolas.
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5.3 Instrumentos de Coleta de Dados

A coleta de dados, estando em consonância com Martins (2006), eq . ale a ma

abordagem metodológica que possibilita a captação de informações utilizadas pe a me ma,

como critério fundamental para o desenvolvimento e culminância de sua pesquisa.

Entretanto, não se pode negar, de acordo com Richardson (1999) que den ro o

universo de uma pesquisa científica contamos com um universo grande de instrume tos de

coleta de dados que auxiliam na obtenção de informações relevantes quando o foco ão os

grupos SOCIaIS.

Neste trabalho, ao utilizar dois grupos distintos de participantes - grupo 1: gestores e

orientadores/supervisores e grupo 2: docentes, utilizou-se, segundo Pereira 2007, técnicas

combinadas de entrevista e observação para o grupo 1 e para o grupo 2 que ionário e a

observação não participante para o entrecorte das idéias apresentadas pelos dois grupos.

As técnicas de coleta de dados e os procedimentos adotados em cada etapa do

processo serão apresentados a seguir.

Para Richardson (1999, p.207), "em todas as ações que envolvem indivíduos, é

importante que as pessoas compreendam o que ocorre com os outros, tentando colocar-se no

lugar de outras pessoas, imaginar e analisar como os demais pensam, agem e reagem". Por

isso, a entrevista é uma técnica importante que permite o desenvolvimento de uma estreita

relação entre as pessoas.

Além disso, a entrevista possibilita a análise de discursos previamente pensados, mas

sem estruturação, pois "trata-se de uma técnica cujo objetivo básico é entender e compreender

o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações, em contextos que não

foram estruturados anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador"

(MARTINS, 2006, p.27).

Nesta realidade, pode-se considerar que de acordo com Lakatos e Marconi (2005) a

entrevista pode ser classificada de dois modos: estruturada e não-estruturada, segundo a forma

com que se apresenta, ou seja, com a apresentação ou não de um roteiro previamente

estabelecido de forma hermética. Neste trabalho,utilizou-se com o grupo 1 (os gestores,

orientadores/supervisores escolares) a entrevista do tipo não-estruturada, em partes, com

perguntas abertas que davam margem para outros questionamentos no momento da entrevista.

Esta escolha foi feita, para que a investigação visa proporcionar meios para que os envolvidos

falem sobre os aspectos que julgam mais importantes dentro do contexto da pesquisa, ou seja,

o ambiente de trabalho do docente e as formas de adoecimento por eles evidenciadas. Tão
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ogo, de acordo com Richardson (1999, p.208), "por meio de uma conversação guiada,

retende-se obter informações detalhadas que possam ser utilizadas numa análise qualitativa",

que será detalhada posteriormente.A entrevista contou com um roteiro de perguntas básicas

Apêndice A) com cinco perguntas.

Já com o grupo 2, os docentes envolvidos nas duas realidades (pública e privada), foi

utilizado como forma de técnica de coleta de dados o questionário, que segundo Richardson

1999) cumpre duas funções, uma é descrever as características e outra é medir determinadas

variáveis elencadas de um grupo social. No caso desta pesquisa, a utilização desta técnica,

serviu em linhas gerais, para verificar a percepção dos professores envolvidos sobre a

influência das condições de trabalho e o seu estado de saúde psíquica e fisica.

Apesar de o questionário não ser um instrumento mais propício a ser utilizado em

pesquisas orientadas por um estudo de caso (MARTINS, 2006), esta técnica foi utilizada em

vista do pouco tempo disponível e as dificuldades em encontrar os participantes docentes para

uma possível entrevista, em função da carga horária trabalhada.

Em conformidade com as idéias de Lakatos e Marconi (2005, p. 203), o questionário é

"um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador". Para esta pesquisa, foi

utilizado um questionário com quarenta e uma perguntas

Finalizando a pesquisa, utilizou-se, como anteriormente citado, a observação não

participante como critério de cruzamento entre as informações obtidas pelos dois grupos,

colhidas através das técnicas de questionário e entrevista, posto que, de acordo com

Richardson (1999), a observação é um fator preponderante em todo e qualquer processo de

pesquisa científica, uma vez que esta viabiliza a conjugação com outras técnicas de coleta

utilizadas.

A observação foi feita no contexto diário de trabalho dos docentes em função da sua

prática pedagógica preconizada, estando presente tanto na realidade da escola pública quanto

na realidade da escola privada.

5.4 Tratamento dos Dados

Após a coleta dos dados através das técnicas anteriormente mencionadas, os dados

foram tratados de formas distintas, sendo diferenciados em função das características

qualitativas a eles impregnado.



24

Assim sendo os dados colhidos por intermédio dos questionário,foram analisados

a ravés de, segundo Codo (1999, p. 403):

• Técnicas descritivas para dados nominais

• Utilização do Software SPSS®

Já os dados colhidos por meio das entrevistas foram tratados pela técnica da análise do
.lscurso.

Considerando que a Análise de Discurso não está restrita à interpretação, trabalhando

seus limites e mecanismos, -como parte do processo de significação enten·de-se que não há

uma verdade oculta (busca do real significado) atrás da fala a ser alcançada. Há sim,

possibilidades interpretativas que o analista através de suas ferramentas e viés investigativo

deve ser capaz de desvendar e compreender. Adotaremos essas afirmativas como premissas

norteadoras de nosso procedimento de análise do dis·curso das gestoras entrevistadas.

Almeja-se que os resultados obtidos consigam de forma construtiva contribuir para a

conscientização sobre o mal-estar vivenciado nas organizações educacionais. Espera-se que

por intermédio dessa elucidação, as instituições de ensino bem como a sociedade como um

todo, consigam vislumbrar a real importância da saúde psíquica no contexto organizacional.

5.5 Limitações do Método

Há de se considerar que, do ponto de vista do melhor instrumento de coleta para

aspectos subjetivos, a entrevista seria a melhor opção, estendendo sua atuação não só com os

gestores, mas também com os docentes que obteriam maior espaço para elucidarem suas

concepções sobre a temática da pesquisa.

Houve, também, a falta de disponibilidade das professoras em responder os

questionários em função das longas jornadas de trabalho e curtos espaços de intervalo,

fazendo com que a pesquisadora se fizesse presente várias vezes nas instituições.

Na instituição pública, não tivemos limitantes quanto à aproximidade da pesquisadora

com o grupo, todavia, na realidade particular abordada, levanta-se a idéia de omissão de

algumas informações, posto que a aluna faz parte do grupo docente desta instituição, podendo

de alguma maneira amedrontar os demais docentes, apesar do questionários não serem

identifi-cados.
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,
- ANALISE DOS RESULTADOS

A pesquisa de campo foi feita em duas escolas do município de Volta Redonda, sendo

uma delas particular e outra pública estadual), durante o período de outubro e novembro.

Os dados foram obtidos por intermédio da aplicação de questionários e entrevistas

junto à equipe pedagógica das escolas. Foram distribuídos em cada escola, 35 (trinta e cinco)

questionários tendo por base que fora descrito na metodologia.

A partir da obtenção dos questionários, iniciou-se a análise descritiva para dados

nominais por intermédio do software SPSS . Quanto às entrevistas, foram transcritas para que

houvesse a análise do discurso e o posterior cruzamento entre as informações adquiridas tanto

pelos questionários quanto pelas entrevistas. Uma vez feita esta correspondência, promoveu-

se a relação existente entre os resultados obtidos através da pesquisa de campo com a teoria

elucidada na pesquisa bibliográfica.

6.1- Caracterização da Instituição

6.1.1- Escola Particular

A primeira escola a ser analisada, está inserida em um sistema particular de ensino,

localizada dentro de um Centro Universitário, possuindo o título de Colégio de Aplicação. A

instituição tem por missão "Educar com ética e compromisso com o desenvolvimento social,

emocional e cognitivo dos educandos, para que eles sejam indivíduos competentes, justos,

humanos e transformem a sociedade na qual estejam inseridos."

Possui como infra estrutura;

Tabela 1 - Infra estrutura - Escola Particular

w:- S UTU
Espaço Quantidade

Laboratórios de Biologia e Química ]

Laboratórios de Informática 3

Laboratório de ,
1mguas

Laboratório de Matemática I

Laboratório de Física 1

Laboratório de Cartografia I

Laboratório de Geologia 1

Biblioteca I
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Sala de Estimulação 1

Sala de Leitura 1

Sala de Artes Plásticas 1

Solascópio 1

Auditório 2

Quadra poliesportiva 1

Parquinho 1

Salas de Aula 18
Fonte: Site da Instituição

Apresenta em sua realidade, os seguintes quadros de número de alunos no turno tanto

matutino quanto vespertino, quantidade de professores e a composição do 'corpo técnico' :

Tabela 2 - Número de Alunos e Turmas - Escola Particular

TURMA Nº DE TURMAS Nº DE ALUNOS
Educação Infantil

Maternal 01 13
Jardim I 01 09
Jardim 11 01 15

En ino Fundamental I
l° Ano 01 13
2° Ano 01 16
3° Ano 01 20
4° Ano 01 13
5° Ano 01 33

Ensino Fundamental 11
6° Ano 01 29
7° Ano 02 38
8° Ano 02 69
9° Ano 02 57

Ensino Médio
l° Ano 02 49
2° Ano 02 73
3° Ano 02 57

TOTAL 21 504
Fonte: Informações da Escola
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Tabela 3 - Número de Professores - Escola Particular

PROFESSORES DO TURNO DA MATUTINO
E VESPERTINO

Ocupação N°

Educação Infantil 05

Ensino Fundamental I 07

Ensino Fundamental 11 16

Ensino Médio 16

TOTAL 44
Fonte: Informações da Escola

Tabela 4 - Composição do Corpo Técnico - Escola Particular

CORPO TECNICO

Cargo N°
Diretor 01
Vice-Diretor 01
Coordenador 03
Secretária 01
Inspetor De Disciplina 01
Estagiário 06

TOTAL 13
Fonte: Informações da Escola

6.1.2 - Escola Pública

A segunda escola a ser analisada esta inserida no sistema público de ensino e conta

com o curso de Formação Geral à noite e o Curso Normal diurno e vespertino. A escola, conta

com um colégio de aplicação dentro da estrutura fisica do mesmo, atendendo a comunidade

do 10 ao 50 ano do ciclo básico do 10 grau, funcionando em dois turnos: matutino e vespertino.
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Tabela 5 - Infra estrutura - Escola Pública

INFRA ESTRUTURA
Espaço Quantidade

_Laborntórios de BiQlogia e Química 1

Laboratórios de Infonnática 1
Laboratório de Física 1
Biblioteca 1
Sala de Artes Plásticas 1

Auditório 1
Quadra poliesportiva 1
Parquinho 1

Salas de Aula 23
Fonte: Infonnações da Escola

Apresenta em sua realidade, os seguintes quadros de número de alunos no turno tanto

matutino quanto vespertino, quantidade de professores e a composição do 'corpo técnico~:

Tabela 6 - Número de Alunos e Turmas - Escola Pública

TURMA Nº DE TURMAS Nº DE ALUNOS
Ensino Fundamental I

1°Ano 03 13
2° Ano 03 16
3°Ano 03 20
4°Ano 02 13
5°Ano 03 33

Ensino Médio
1°Ano 11 49
2D Ano 07 73
3°Ano 06 57

TOTAL 48 . 1450
Fonte: Informações da Escola

Tabela 7 - Composição do Corpo Técnico - Escola Público

PROFESSORES DO TURNO DA MATUTINO
E VESPERTINO

Ocupação N°

Ensino Fundamental I 14

Ensino Médio 66

TOTAL 44
Fonte: Informações da Escola
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Tabela 8 - Composição do Corpo Técnico - Escola Público

CORPO TÉCNICO-

Cargo ~

Diretor
01

Vice-Diretor
02

Coordenador 05
Secretária 01

Inspetor De Disciplina 03

Estagiário Variável
~

TOTAL 12
Fonte: Informações da Escola

6.2 - Caracterização dos Profissionais envolvidos na Pesquisa de Campo

Foram abordados, aqui, todos os participantes da pesquisa que responderam aos

questionários. Dessa forma, estão incluídos tantos os professores da escola pública, quanto os

da particular.

6.2.1 - Perfil dos respondentes quanto a Faixa Etária

Quanto à idade, temos um perfil com cerca de 28,57% dos professores na faixa dos 20

a 30 anos, 38,10% na faixa dos 31 a 40 anos, 21,43% de representação dos 41 a 50 anos e por

fim obteve-se 11,90% de representatividade na faixa de 51 a 60 anos, como demonstrado no

gráfico a seguir.
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Gráfico 1 - Perfil dos respondentes quanto a Faixa Etária
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Fonte: Tabulação da Pesquisa

,
E importante ressaltar que no contexto da escola particular, temos uma preponderância

de professores na faixa dos 20 aos 30 anos representando cerce de 48,5%, ao passo que no

contexto público a maior incidência, 44,5% está na faixa 31 aos 40 anos, seguindo de 27,8%

dos que se encontram na faixa dos 41 aos 50 anos e 22,2% dos 51 aos 60 anos.

Acredita-se que esta variância de faixa etária em função da instituição esteja

relacionada às condições de inserção no mercado de trabalho, visto que na escola particular

grande parte do corpo docente é oriundo das próprias graduações que o Centro Universitário

oferece, configurando-se muitas vezes como o primeiro emprego, ao passo que na realidade

pública, os professores são concursados, mantendo-se por mais tempo na função, visto que

possuem estabilidade.
OI

6.2.2 - Perfil dos respondentes quanto ao Gênero

Quanto ao gênero dos participantes, temos 23,81% de homens e 76,19% de mulheres,

dand"oum caráter mais feminino a profissão. Esse dado reforça o que Neves (2001), afirma

sobre o processo de feminização deste trabalho, atribuindo à função docente um certo "fazer
,

feminino"". Segue logo abaixo as informações representadas graficamente.
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Gráfico 2 - Perfil dos respondentes quanto ao Gênero
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Fonte: Tabulação da Pesquisa

6.2.3 - Perfil dos respondentes quanto ao Estado Civil

Nas escola, tem-se cerca de 50% de profissionais casados, 30,95% são solteiros,

seguindo de 11,9% de separados e 7,14% que optam por uma união estável. Conforme

evidencia o gráfico como ilustração destas informações.

Gráfico 3 - Perfil dos respondentes quanto ao Estado Civil

1

, EstadoQvil
i Ooo1teiro
, Dcasado

;Ourião~,
: Dseparado
:..-...__ •._-_ •._ _ __ _ •...__ •.•.

., ,

, • \' ,w· ,''' .••.• ~••• ",,' o" .••••••••••." .•"'••.••" ••.••••••.•.•.•• ' •..•.•••" ~,' o" .•.•••..••••••••.••• ~ ~.' .,0 .•' 0.
0

"".' " ,', '.,'_

" ••• ' o" ,,' o" ,.' .,' •.••••' ,,,I o,f o" ,.' ••~. ~••I .' •••.•••"" o".: ,,' .,' .:' " ~' •••••.,,' 't," " " ••• ' •• ' o

." •. " .' " •••••.••," ,...... • .,.' .•1' l' lo" ,0 ••·."',', I' ."" •• , .' •• '.

•. ." .,- ~ ••••••.•••• ," •••• " ,. v'" ," •.••••.• ~ .• "'.' 0,0 ••.•.••••.••••• 1' 0'- ., •.••.•.. ., o.' .~•.••••••..•...•~ ,..... ." ..'~ '. ..'

... _... ... . .

Fonte: Tabulação da Pesquisa
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6.2.4 - Perfil dos respondentes quanto a Estrutura Familiar

Ambas escolas evidenciam que a maior parte do professorado, cerca de 40,48% possui

filhos maiores de 6 anos, enquanto 38, 10% não possuem filhos, seguindo de 16,67010 que

possuem mais de um filho e por fim, 4,67% possuem filhos menores de 6 anos, como

evidenciado no gráfico a seguir:

Gráfico 4 - Perfil dos respondentes quanto a Estrutura Familiar

_16,&70/0
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.DMais de um filho
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Fonte: Tabulação da Pesquisa

Estes dados, demonstram uma modificação na estrutura familiar, visto que temos um

quantitativo grande professores com filhos, maiores de 6 anos, corno demonstrado na tabela

abaixo. Esses são os mais velhos com idade superior aos 30 anos, ao passo que na maioria das

vezes pelos professores mais novos. Cabe aqui um questionamento: será que o trabalho

docente influência a vida familiar privada de tal forma, que os novos (as) professores (as)

repensam a sua estrutura familiar em detrimento das exigências e contratempos que a

profissão apresenta?
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Tabela 9 - Análise da Composição Familiar

Família
Filho menor Filho maior
que ou com 6 Mais de um que 6 anos
anos de idade filho Sernfilho deidade Total

Idade 20 aos 30 O O 12 O 12anos
31 aos 40 2 4 4 6 16anos
41 aos 50 O 3 O 6 9anos
51 aos 60 O O O ~ 5)
anos

Total 2 7 16 17 42

Fonte: Tabulação da Pesquisa

6.2.5 - Perfil dos respondentes quanto a Formação Acadêmica

Quanto à formação acadêmica, pode-se dizer que 38, 10% dos professores envolvidos

na pesquisa possuem somente o terceiro grau completo, a mesma freqüência ocorre quanto

aos professores que possuem especialização latu sensu. Dos demais professores, 11,8% vão

além, obtendo especialização stricto sensu. Ocorre a existência de 7, 14% dos professores que

não possuem o terceiro grau completo e também 4,76% afirmam só ter o segundo grau. Vide

gráfico para relacionar as variáveis com suas respectivas freqüências.

Pode-se observar contudo uma variância entre a quantidade de professores com

especialização em detrimento daqueles que apenas concluíram o terceiro grau nas duas

realidades observadas. Na instituição privada, existe um número maior de professores com

terceiro grau e especialização, o que pode ser relacionado com o fato de estarem trabalhando

dentro de um centro universitário, o que viabiliza a continuidade da vida acadêmica.

Verificou-se, dessa forma, que essa unidade educacional possui um corpo docente com uma

formação continuada, obtendo cerca de 50% lato sensu e 8,33% stricto sensu. Já na realidade

pública, verificamos uma redução deste número. Cogita-se a idéia de que em função da

estabilidade obtida através dos concursos, os profissionais da área possam sentir-se menos

motivados para buscarem novos estudos, principalmente em função da menor exigência

verificada no setor público.
MEC · UFF - I 'De •DBT•Biblioteca doAterrado
POL,O U,/IVERS: ;M~IO DE VOLTA I~EDOND.4
CÓdIgo da Obra I Código óo xempl r
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Gráfico 5 - Perfil dos respondentes quanto a Formação Acadêmica
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Fonte:Tabulação da Pesquisa

6.2.6 -Perfil dos respondentes quanto a Ocupação ou Profissão

Ao falar sobre a ocupação destes professores no ambiente escolar, temos uma

variedade enorme de combinações em função da flexibilidade que a profissão docente

oferece, ou seja, há inúmeras combinações quanto às turmas lecionadas visto que uma vez

licenciados estes já podem atuar em vários segmentos, além de possuir entre os pesquisados

um corpo repleto de especialistas, o que amplia seu campo de atuação até mesmo para o

ensino superior, bem corno visto no gráfico:
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Gráfico 6 - Perfil dos respondentes quanto a Ocupação ou Profissão
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Fonte: Tabulação da Pesquisa

Como se pode ver, nessa pesquisa a maioria dos profissionais envolvidos leciona

unicamente no ensino médio (23,81%), seguindo com a combinação dos seguintes segmentos:

ensino fundamental 11 e ensino médio (19,05%) acompanhado pela atuação unicamente no

ensino fundamental I (14,29%) e no ensino fundamental TI (7,14%). A maior freqüência de

professores no ensino médio, pode ser justificado em função do número de turma neste

segmento em ambas escolas, chegando próximo ao dobro ou quase o triplo dos demais

segmentos mencionados na pesquisa.

Na caracterização das Instituições pode-se perceber que a maior incidência está no

ensino médio, visto que configura o maior numero de turmas, principalmente na instituição

pública, o que é justificado pelo papel estabelecido pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases)

9.294/96 art. 10 que prevê no parágrafo VI como dever do Estado assegurar o ensino

fundamental, e oferecer com prioridade o ensino médio.
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6.3 - Questionários - Pontos Percebidos e Relacionados com o Sofrimento Docente no

Trabalho

6.3.1 - Cansaço Físico e Mental

De acordo com os questionários aplicados, conseguimos visualizar uma longa jornada

de trabalho, chegando a mais de 50 horas semanais trabalhadas, posto que em função da baixa

remuneração recebida, muito dos profissionais precisam complementar sua renda trabalhando

em mais de uma escola ou em mais de uma regência, não sobrando tempo para compromissos

sociais ou mesmo para o dia-a-dia com a família.

Como demonstrado na tabela abaixo, há um relação existente entre o nível de

satisfação do salário em detrimento da carga semanal cumprida. Encontra-se maior incidência,

cerca de 52,18% dos participantes trabalhando até 40 horas semanais, pareando com os

30,94% que trabalham aproximadamente até 60 horas semanais. Em ambos os casos, há uma

ligação direta entre a freqüência da insatisfação e a remuneração recebida.

Tabela 1O-Relação entre o Trabalho X Remuneração

Você se mantém satisfeito com a remuneração de seu
trabalho Total

A maior Durante
Algumas parte do todo o

Nunca Rammente vezes tempo tempo
Horas por 1 a 20 horas
semana 1 1 3 1 O 6
trabalhada

21 a 40 horas 4 6 7 5 1 23
41 a 60 horas 2 4 2 4 I 13.

Total 7 11 12 10 2 42

Fonte: Dados da Pesquisa

Com base em Dejours, podemos analisar esta situação como uma forte perda de

identidade uma vez que quando submetidos a uma longa carga de trabalho o sujeito deixa de

pensar em seus próprios pensamentos. O autor afirma que com base em suas observações

clinicas, que evidenciam a impossibilidade de que os processos psíquicos inconscientes

possam suportar situações em que após 8 horas de supressão, haja o emergir da

individualidade do sujeito, configurando assim um expulsar do individuo de si mesmo.
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Verificou-se na realidade cotidiana dos envolvidos que 40,48% afrrrnam que

permanecem durante todo o tempo trabalhando intensamente, seguido de 42,86% que

permanecem a maior parte do tempo ocupado e trabalhado intensamente, permitindo que

cogite-se a existência real de seus momentos "livres"", devendo o mesmo permanecer

alienado das situações do seu trabalho. Pode se reafirmar a assertiva de Dejours, posto que

encontrou-se na pesquisa uma incidência 54% de profissionais que apresentam uma carga

semanal de trabalho de até 40 horas, o que configura cerca de 8 horas de trabalho diário. Indo

um pouco além, verificamos que aproximadamente 31% dos envolvidos possuem u~a carga

semanal superior as 40 horas semanais, demonstrando que com base nas análise clinicas de

Dejours, torna-se dificil a emersão das particularidades e individualidades do sujeito, que

possivelmente não mais consegue dissociar o trabalho de sua vida particular. Assim sendo.,

Seligmann-Silva (1994, p.124), cita Dejours (1983, p.S):

A questão que se coloca, inevitavelmente é saber se é possível pennanecer
alienado durante oito horas e recuperar sua identidade em seguida, num outro
local. Numerosas observações clínicas sugerem que isto não é factível e que
esta fragmentação entre em contradição radical com os processos psíquicos
inconscientes. Certas pessoas, entretanto, se esforçam para recuperar sua
identidade fora do trabaTho, recorrendo a uma atividade privada. Porém
muitos fracassam nesta tentativa por causa da fadiga que resulta da luta
travada contra seu próprio funcionamento psíquico e do apelo deste para
.manter a alienação, que evitaria a experiência dolorosa da ruptura.

6.3.2 - Falta de Reconhecimento

Com a aplicação do questionário foi possível evidenciar que grande parte, cerca da

73,81% s-ão reconhecidos pelo trabalho desenvolvido raramente, ou seja, quase nunca

recebem um feedback positivo de seu trabalho. E com base em Leite (2003,p.67) pode-se

afirmar que independente da origem do trabalho feito, o resultado obtido se dá as custas de

muitos esforços que exigem concentração total da personalidade e da capacidade intelectual

daquele que desempenha a tarefa. Pode-se ainda dizer que, em sua maioria, os trabalhadores

desejam e se esforçam por fazer o melhor. Toda essa dedicação e compromisso precisam ser

reconhecidos de alguma forma. A psicopatologia do trabalho apresenta evidências de que

quando não ocorre este reconhecimento, gera um sofrimento no individuo devido a uma carga

extremamente perigosa e danosa para a saúde psíquica do mesmo, visto que ocorre uma

desestabilização do referencial em que se apóia a identidade.

Assim, Dejours (2003 apud Leite, p.63) descreve:
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o reconhecimento não é uma reivindicação secundária dos que trabalham.
Muito pelo contrário., mostra-se decisivo na dinâmica da mobilização
subjetiva da inteligência e da personalidade no trabalho, o que é
classicamente designado em psicologia como "motivação no trabalho".

Dejours, vai além, ao salientar que é do reconhecimento que depende o sentido ou não

do sofrimento no trabalho. Quando há reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido

em sala de aula ou em um ambiente de uma organização produtiva, o individuo consegue

perceber que todos os seus esforços, angústias, questionamentos, tristezas e o cansaço ganham

sentido. Percebe-se então, que todo o sofrimento que permeia a realidade do trabalho não fora

em vão, pois gerou algo de bom se não para organização ao menos para a sociedade. O

reconhecimento a partir de então, passa a ser conduzido e elaborado mentalmente pelo sujeito,

ao plano da sua construção de identidade, traduzindo-se em um sentimento de alivio e prazer.

Leite (2003) nos diz que este reforço para o ego do sujeito é vital, pois a identidade constitui a

armadura da saúde mental. Dejours afirma que não existe uma crise psicopatológica que não

se apóie em uma crise de identidade. Ainda com base no mesmo, pode-se afirmar que o

individuo ao se ver privado de gozar dos beneficios do reconhecimento de seu trabalho, se vê

reduzido ao seu sofrimento e tão somente a este. Acontece que, esse sofrimento sem sentido

algum não gera absolutamente nada mais do que uma sobrecarga de sofrimentos, que

encarregam-se de desestabilizar a identidade e personalidade, ocasionando os sofrimentos e

transtornos psíquicos.

- E o salário, seria uma forma de reconhecimento?

Um ponto comum entre a maioria dos questionários que pode ser elucidado nesta

análise foi à satisfação ou não com a remuneração recebida. Com base nos dados recolhidos,

pode-se evidenciar que somente 4,76% dos envolvidos se sentem plenamente satisfeitos com

seu salário ao passo que 23,81% sentem-se a maior parte do tempo satisfeitos. Os demais

dividiram-se nas seguintes respostas: em nunca se sentem satisfeitos (16,67%), raramente

(26,19%) e em alguns momentos (28,57%).

Pode-se dizer que os educadores, segundo Codo (1999) são trabalhadores inseridos em

um contexto produtivo cujo salário deverá representar a venda da sua força de trabalho, bem

como o preço que custa o seu trabalho. O mesmo deverá ser estruturado de forma que venha

suprir as necessidades presentes para manutenção e reprodução deste trabalho. Explicando

melhor, pode-se afirmar, ainda com base no autor, que o educador deverá receber um salário
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que viabilize tanto o seu sustento quanto o de sua família. Ao mesmo tempo, o salário deve

possibilitar, também, meios de aperfeiçoamento do professor.

Entretanto, pode-se perceber com a pesquisa que a insatisfação dos professores no que

diz respeito ao salário, está presente, quer seja por não se sentirem devidamente

recompensados pelo trabalho prestado, quer seja por perceberem esta defasagem salarial

como um "descaso"" no que se refere à necessidade não só em se sustentar, mas também em

subsidiar a melhoria constante da prática docente.

6.3.3 - Sofrimento: Patológico ou Criativo?

As pesquisas sobre psicopatologia do trabalho demonstram segundo Moraes (2005)

uma distância irredutível entre concepção e execução, ou seja, entre o trabalho prescrito que

está submetido a normas e técnicas delineadas e o trabalho realizado que consiste nas

condições concretas para a realização da tarefa. Há nesta distância um espaço de manobra

capaz de ser articulado por intermédio da inteligência astuciosa, podendo, então, criar

artificios tais para articular o planejado formalmente com as condições reais de aplicabilidade.

Para a inteligência astuciosa entrar "em cena" requer a abstração dos processos hierárquicos

presentes em qualquer organização, não sendo diferente na realidade escolar.

Uma grande contribuição que Dejours trouxe a Psicopatologia de Trabalho é a

identificação de dois tipos de sofrimento humano e a sua relação direta com a organização do

trabalho, trata-se do sofrimento patológico e o sofrimento criativo. Ambos os tipos

sofrimentos estão relacionados à sistemática do esquema abaixo:

Figura 1 - Margem de Manobra

Espaço de Manobra

Fonte: Elaboração Própria

Explica-se este esquema da seguinte maneira: quanto maior este espaço de manobra,

maior é o espectro dado a subjetividade do individuo sendo possível a sua aplicação, em

forma de mecanismos criativos para equacionar a relação existente entre o trabalho prescrito e
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o trabalho realizado Quando este mecanismo é possibilitado, o sofrimento não é limitado,

contudo possibilita a transformação do mesmo. Ou seja, de acordo com Leite (2003) o

indivíduo aumenta assim, a sua resistência a desestabilização psíquica e somática.

6.3.3.1 - O Sofrimento Patológico

Os dados coletados na pesquisa de campo sugerem a existência do sofrimento

patológico e o mesmo pode ser sinalizado através dos seguintes aspectos: a pressão e~volvida

no trabalho docente, a exposição ao risco, a preocupação com os resultados, o acumulo de

tarefas e o tempo curto para executá-las, a intensificação do trabalho que mantém o individuo

ocupado durante todo o tempo. Será detalhado a seguir como estes fatores elencados foram

percebidos pelos professores envolvidos na pesquisa:

Tabela 11 - Relação existente entre a Ansiedade X Pressão Envolvida na Tarefa

Sente pressão quando tem que
trabalhar rápido e cummuita atenção

Sim Não Total
Característica 1 O 2 2

Pessoal: 2 7 6 13Ansioso
3 13 4 17
4 8 2 10

Total 28 14 42

Fonte: Dados da Pesquisa

A relação existente entre essas duas variáveis pode ser feita uma vez que quanto maior

grau dado a ansiedade como característica do individuo, tão maior é a sinalização de que

existe o sentimento de pressão implícita na tarefa. Esse fato pode ser entendido como uma das

características preponderantes da tarefa executada pelo professor visto que deve cumprir os

programas dentro dos prazos estabelecidos e paralelamente estar atento ao desenvolvimento

das turmas.

o sofrimento patológico, segundo Dejours (I994,p.I3 7)

Ocorre quando foram explorados todos os recursos defensivos, o sofrimento
residual, não compensado continua a solapar e começar a destruir o aparelho
mental e o equilíbrio psíquico do sujeito, empurrando-o lentamente ou
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brutalmente para uma descompensação (mental ou psicossomática) e para a
doença.

Assim sendo, a pesquisa nos demonstrou ao cruzar as informações sobre a carga de

trabalho e o sofrimento tanto fisico quanto mental que existe uma relação direta entre eles,

sendo demonstrado através da seguinte tabela:

Tabela 12- Relação existente entre a Saúde Física X Trabalho Intenso

Você tem que trabalhar intensamente ou está muito
. --,--- -

ocupad~ _" - -- --

Algumas A maior parte do Durante todo o
vezes tempo tempo Total

Muit.o P,()sitiv.o {) 4 I 5
Um pouco 2 2 2 6positivo

.Efeito do tmbalho- Nem positivo
sobre sua saúde 4 6 3 13nem negativo
física Um pouco 1 6 10 17negativo

Muito Negativo O O 1 1
Total 7 18 17 42

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 13- Relação existente entre a Saúde Mental X Trabalho Intenso

Você tem que trabalhar intensamente ou está
muito ocupado

Algumas A maior parte Durnnte todo o
vezes do tempo tempo Total

Efeito do trabalho Muito Positivo 1 3 2 6
sobre sua saúde Um pouco positivo 3 5 1 9
mental ou Nem positivo nem
emocionai 2 6 4 12negativo .

Um pouco negativo 1 4 8 13
Muito Negativo O O 2 2

Total 7 18 17 42
Fonte: Dados da Pesquisa

Entre os dados colhidos, pode-se observar também que 23,8% dos envolvidos

permanecem durante todo o tempo de trabalho preocupados com seus resultados, 19% a maior

parte do tempo, 33,5% algumas vezes, demonstrando uma heterogeneidade do grupo, que

tende a se concentrar na preocupação, mesmo que esta apareça só em alguns momentos. Toda

esta preocupação acaba por aumentar o medo e a insegurança do individuo que com decorrer
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do tempo e os demais fatores existentes, acaba por agravar e aumentar o risco do

adoecimento.

O sofrimento patogênico, como dito anteriormente pode ser causado também pela

exposição ao risco, entretanto com base nos dados, podemos verificar que os docentes desta

instituição não se sentem tão ameaçados com relação a esta variável, configurando apenas

12,50/0que se sentem expostos todo ° tempo, 25% algumas vezes, 41,67 Raramente e 20,83%

nunca. Assim não se pode delegar a esta variável a culpa pela origem do sofrimento

patológico.

6.3.3.2 - Sofrimento Criativo

Sabe-se que o desafio presente em qualquer trabalho é poder criar um espaço tal, em

que a subjetividade do individuo possa se expressare, com base em Dejours (1994), consiga

transformar o sofrimento em criatividade, trazendo contribuições positivas para a identidade

do individuo, transformando o trabalho em um mediador entre o sujeito e sua saúde.

Tão logo, retratando a pesquisa, verifica-se que ao mesmo tempo em que encontrou-se

fatores que incitam o sofrimento patogênico, encontrou-se também, outros tantos que

viabilizam a propagação do sofrimento criativo, estando eles ligados a: i) possibilidade de

decidir não só o que fazer mas corno fazer suas tarefas, fi) o espaço para a constante

aprendizagem, iii) a ausência de uma rotina determinista das tarefas e a aplicabilidade de seus

conhecimentos no contexto de sua atuação.

Pode-se afirmar com base na pesquisa feita que 100% dos envolvidos conseguem

utilizar não só os seus conhecimentos como também sua capacidade profissional na sua tarefa,

demonstrando que há espaço para a aplicação daquilo que o individuo traz para seu ambiente

de trabalho. Essa liberdade é possível desde que haja possibilidade de decidir o que fazer e

também como fazer. Contudo, deve-se levar em conta que os professores estão sujeitos às

normas e as delimitações determinadas pelos órgãos legitimadores do processo educacional

brasileiro, como demonstrado na tabela abaixo:
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Tabela 14 - Você decide como e quais tarefas executar?

Você decide como fazer suas tarefas Total- -

A maior Durante
Algumas parte do todo o

Raramente vezes tempo tempo
Você pode decidir Nunca
quais tarefas irá O 1 O O 1
fazer

Raramente 1 2 O O 3
Algumas vezes O 2 2 1 5.
A maior parte O 2 15 I 1~
do tempo
Durante todo o O 2 5 8 15
tempo

Total 1 9 22 10 42
Fonte: Dados da Pesquisa

Há evidências de que os professores estão em sua prática sujeitos a constantes

reciclagens posto que 52,4% dos envolvidos responderam que durante todo o tempo aprendem

coisas novas, 26,2% a maior parte do tempo e 21,4% algumas vezes, não havendo nenhuma

evidencia de negação do aprendizado no trabalho, visto que 0% respondeu que isto nunca

ocorre.

Além da oportunidade de aprendizado constante, é dado valor a autonomia para

decidir como e quais tarefas realizar no ambiente de sala de aula. A pouca rotina existente no

trabalho também pode ser considerada um fator importante para o sofrimento criativo, visto

que 66,7% dos pesquisados afirmam não executarem tarefas repetitivas, ou seja, a cada dia,

pod'e-se vivenciar uma nova tarefa e um novo desafio a ser transposto.

Tabela 15 - Relação existente entre a Mudança de Profissão e a Remuneração do Trabalho

Você pensa em mudar de profissão
,

Durante
Algumas todo o

Nunca Raramente vezes tenlpo Total
Você se mantém Nunca I {) O O 1
satisfeito com o seu Raramente O O 1 O 1trabalho

Algumas vezes 1 O 2 1 4
A maior parte do 10 10 7 1 28tempo
Durante todo o 3 2 3 O 8tempo j

Total 15 12 13 2 42

Fonte: Dados da Pesquisa
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Verificou-se em um dos itens anteriores que o salário é dos fatores de maior

desmotivação d-osprofessores, visto que é através dele que se verifica o retomo de todo o

gasto fisico e mental empreendido no processo de trabalho. Contudo, ao confrontar esta

insatisfação com a vontade de mudar de profissão, verificamos que os resultados entre nunca

e algumas vezes são muito próximos, representando assim que apesar da recompensa não ser

satisfatória no total, o professor se mantém fiel a sua profissão,

6.3.4 - Negação do Sofrimento

Pode-se afirmar que vivemos um contra-senso em que quanto mais pessoas

qualIficam-se para o mercado de trabalho, tão mais o mesmo torna-se seleto e restritivo. Na

maioria das vezes, o emprego não contempla amplamente os desejos e aspirações do

individuo em função da restrição subjetiva que o ambiente gera, contudo a exclusão e o

desemprego representam uma vergonha e um sofrimento ainda maior do que ser "meramente"

cerceado pelos limites tênues da relação homem-trabalho. Pode-se ir além, afirmando que o

trabalho, segundo Leite (2003) configura-se como um espaço tomado pelo sofrimento tanto

por aqueles que estão inseridos, quanto por aqueles que vivenciam a exclusão do desemprego.

A pesquisa feita consistiu na entrega de 35 (trinta e cinco) questionários por instituição

totalizando 70 (setenta) questionários para a análise e confronto entre as duas realidades:

pública e privada, entretanto obteve-se muita dificuldade para o recolhimento dos mesmos,

conseguindo apenas 42 (quarenta e dois), ou seja apenas 60% dos questionários levados foram

devidamente respondidos.

Relacionando esse fenômeno com o contexto e a finalidade da pesquisa, pode-se

sugerir que ao contrário do que se pensou inicialmente, esse é um dado importante para a

mesma. A não devolução dos questionários por parte dos professores pode ser relacionado a

um processo de negação do sofrimento no trabalho. Segundo Seligmann (2003), esse tipo de

negação consiste na defesa contra o sofrimento, que é gerado com base em mecanismos

psicológicos ou mesmo de condutas, podendo estes serem de forma consciente ou mesmo

inconsciente. Responder o questionário poderia significar, para os professores, um encontro

com a sua realidade. Dependendo das condições psíquicas do sujeito, esse "encontro" poderia

vir a representar algo a ser evitado, negado, ainda que de modo inconsciente.
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6.4 - Entrevistas

As entrevistas foram realizadas com duas gestoras de cada instituição. As respostas

foram transcritas para posterior separação dos relatos em categorias, de modo que os pontos

comuns entre as mesmas pudessem ser catalogados e propiciasse a análise do discurso,

relacionando sempre com a teoria correspondente descrita no aporte teórico.

A fim de manter o sigilo sobre a identidade das duas gestoras, utilizar-se-à a seguinte

nomenclatura: público 1 e público 2 - para as duas entrevistadas da rede pública de ensino, e

privado 1 e privado 2 para as duas entrevistadas da rede privada de ensino.

6.4.1- Quanto à percepção da gestora sobre sua própria saúde psíquica.

Estudos desenvolvidos sobre saúde no ambiente de trabalho têm avançado, viabilizado

um entendimento maior a respeito dos aspectos que derivam da tarefa e impactam na vida dos

indivíduos inseridos em um contexto social. As investigações e os desenvolvimentos teóricos

originados a partir dos estudos de Dejours são a base para os estudos que envolvem a

Psicopatologia do Trabalho, que mais recentemente é denominada Psicodinâmica do

Trabalho. Seligmann (1994)

Os estudos de Dejours, citados por Seligmann, vão além ao afirmar que o individuo ao

submeter-se a esta dinâmica, poderá não mais ser o mesmo após este conflito entre a sua

subjetividade e as impressões sociais impostas pelo trabalho. O que acontece na realidade é

que tanto o sujeito quanto o ambiente de trabalho sofrem interferências mútuas~ vindo a

modificar ambos. Contudo, essas interferências exigem um gasto de energia psíquica que,

uma vez exacerbado, pode vir a eclodir em um processo de exaustão, ocasionando desse

modo o sofrimento psíquico, quer seja ele patológico ou criativo.

Tão logo~ ao ir a campo e buscar entender a percepção dessas gestoras sobre o que

viria a ser sua saúde psíquica, pode-se elucidar através das falas dispostas a seguir, ° alto

nível de exaustão em que se encontram, talvez exacerbado em detrimento a época em que a

pesquisa fora feita (final de ano), que é sempre muito turbulento, em função das festas,

formaturas, notas~ aprovação e reprovação~ família, enfim, todas as variáveis que estão

diretamente ligadas ao funcionamento de uma instituição de ensino.

Público - 01
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"A saúde psíquica é o que podenlos chamar de mente sã. Ou seja, é estar com a cabeça boa

para lidar com os obstáculos do dia-a-dia, sendo de suma importância para o trato das

situações vividas em unIa escola. Hoje, aqui lla escola, existenl muitos casos de pessoas com

depressão., somatizações diversas tais como hipertensão., doenças de peje, enxaquecas entre

outras doenças mais, que ao nleu ver tratam de algo que vem da mente e certamerlte há uma
,

relação com a saúde psíquica. E a mente que comanda o corpo, ocorrendo a doença primeiro

em l1ívelmelltal e depois estelldelldo-se ao resto do corpo. "

,
E importante ressaltar que a profissional entrevistada, na semana seguinte a essa

entrevista, fora afastada por uma semana de suas tarefas em virtude de uma reação muito forte

aos medicamentos que já utilizava para o tratamento de sua doença de pele.

Público-Ol

"Saúde psíquica é sempre um assunto delicado, e acredito que só conseguimos falar com

propriedade qualldo já vivenlOS algum sofril1lellto Ilesta área. l1ifeliznlente fui acometida por

este mal estar., no inicio deste ano., ao assumir a coordenação, senti que não conseguiria dar

cOl1ta, comecei a chorar à toa, não dornlia e acabei fical1do hipertellsa. Fiz mil e um

tratamentos, tomei remédios fortes, mas só consegui me reequilibrar novamente com

homeopatia e desel1volvelldo algumas atividades que ajudassem a drel1ar millha allsiedade. "

Particular - 01

"Quando estou em cas~ não consigo me desligar do trabalho. Não durmo, irritabilidade,

vOl1tadede torcer o pescoço, tellho dores de cabeça e gastrite. Apesar disso l1uncapel1sei em

mudar de profissão., mas gostaria que a realidade da mesma mudasse um pouco, de forma

que cada professor assunlisse seu papel !la educação. Hoje, meu maior problema é com os

professores, eles precisam entender como é o nível de cobrança. Somos questionadas pelos

professores quallto as posturas adotadas, mas llão sabenl que somos cobrados tallto pela

família quanto pela direção., precisamos dar resultados ..

,
E claramente percebido nesta fala, a necessidade de buscar o equilíbrio entre a tarefa

prescrita e a realizada, tendo muitas vezes em função da cobrança a redução do espaço de

manobras, eclodindo na sintomatologia listada no inicio da fala da profissional.

Particular - 02
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" Não acredito em sÍIldrome de burllout, acho que é algo cOllstruído pelos professores para

assumirem o papel de coitadinhos. Esta profissão como todas as demais possuem os

desgastes que qualquer outra categoria sofre Ilão cabelldo ao professor a exclusividade ou

ligação existente entre o sofrimento psíquico e as tarefas executadas.. Até porque se eu

acreditasse 11isto,já teria mudado de profissão e IWOpermitiria que millhas filhas seguisse a

mesma profissão da mãe. Para mim, a construção desta idéia tem uma concepção ideolÓgica

do professor massacrado. Escolas Ilão são Si,lô,limos de hospício, digo isto bem conlO

profissional tanto da rede pública quanto privada. "

6.4.2- Quanto à percepção da gestora sobre a saúde psíquica de seus liderados

Após a verbalização da percepção das gestoras a respeito da sua própria saúde

psíquica buscou-se~ a partir da vivência das mesmas, compreender a percepção delas sobre a

saúde psíquica de seus liderados, ou seja, do corpo docente de suas escolas.

Público 01

"Muitos estão doentes~se não de forma psíquica~ exteriorizam através de doenças físicas e

cOllsigo ver isto 110trato do dia-a-dia, até porque preciso conhecer bem meus professores

para saber como lidar com eles, dentro de suas limitações e ao mesmo tempo com as

exigêllcias da escola. A escola XWZ, é unIa escola modelo, temos ílldices nluito bOllS Ila

provinha Brasil, colocando a escola entre uma das melhores da região, e isto nos traz uma

sobrecarga de trabalho e respollsabilidade. Por ser unl colégio de aplicação, ele está aqui

para ser experimentado, temos trabalhos diversos ocorrendo desde alunos do curso Normal

até acadêmicos de educação física, medicil1a e outros cursos mais que utilizanl do nosso

espaço ..Não reclamo disto, muito pelo contrário, émuito bom, faz com que a escola progrida,

elltretallto dá trabalho, e trabalho é o que não falta em um escola. São os queixumes. Cada

um tem uma coisa, sente uma coisa Agora o que mais tem é a tal da hipertensão, todo mundo

ficalldo hipertellso, só pode ser em fUllção da parte psíquica. "

Na fala dessa entrevistada, ficou claro a presença da angústia e, ao mesmo tempo, da

resignação gerada pelo trabalho. Percebe-se, na fala, que tal angústia mistura-se com o prazer

de exercer a tarefa. Dejours (1994) afirma que esta angustia pode ser usada para a

produtividade. Contudo~ não deixou passar despercebido a impressão da gestora sobre os
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impactos fisicos e psicológicos que a organização do trabalho docente gera nos profissionais

da escola.

A segunda entrevistada no setor público teve um olhar atento e especifico quanto à

negação dos professores a responder o questionário., sendo cogitado por ela a idéia de que ao

se verem descritos naquelas questões, criaram várias desculpas e justificativas para não

precisar tomar contato com aquilo que eles repudiam - ainda que inconscientemente~ o

sofrimento. Segundo Leite (2003) o indivíduo rejeita ou nega o sofrimento tanto do outro

quanto propriamente o seu, pois acredita que este seja tido como um sentimento vergonhoso,

egoísta e mesquinho, devendo ser mantido fora da percepção do público.

Público- 02

"Começando pela não contemplação de todos os professores que de certa forma se negaram

a respollder por terem se ellcol1trado na illtenciol1alidade do questiol1ário. Todos 11ÓS sonlOS

muito cobrados, temos prazo e nem sempre a estrutura favorece ao nosso trabalho, e toda

esta pressão acaba por gerar o adoecimel1to. Temos algulls professores afastados em fUl1ção

disto, e os demais que se afastam por problemas físicos, posso afirmar que em grande parte é

por somatizações. AfilJaI, eu sou um destes casos. Quallto ao caso ....deixe me lembrar. Temos

o caso de uma professora que sempre foi excelência, organizada, pró-ativa, competente, ou

seja uma profissiollal perfeita, contudo, tinha algunlas posturas illdividualistas que

precisavam ser contornadas, uma vez que preconizamos o trabalho interdisciplinar com

projetos e ela nUllca se adequava a isto e rliío aceitava ser pOlltUada ou questiollada. O tempo

foi passando e ela foi acumulando este mal estar nele, que juntando com a ausência da

família (marido e filho moravam fora) ela acabou entralldo enl depressão feia. Hoje ela está

afastada, a escola costuma manter contato, os alunos mandam bilhetes, cartões e com certa

periodicidade visitamos os afastados, ou ao menos ligamos. "

Compartilhando das mesmas idéias, e até mesmo de alguns casos semelhantes, uma

das entrevistadas da escola particular~ enumera características de seus liderados que estão

ligadas, diretamente, com fatores que culminam no adoecimento patogênico: nervosismo,

falta de tolerância e até mesmo o estresse.

Particular - 01
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"Percebo que estão allsiosos, llervosos, estressados, de uma forma geral. No ano você tem

vários momentos, que são estressantes, a apresentação constante de resultados, eventos com

a família, conselho de classe, reUllião de pais. Tellho uma professora que a todo nlomellto de

estresse~ nervosismo~ ela tem crises horrorosas de dor de cabeça, bastando que ela me avise

que llão está que logo percebo que existe unl problema a ser resolvido. Outros reclamanl que

dormiram mal~ sentem-se cansados e sem paciência com os filhos, quando chegam em casa

llão querem barulho llem mesnlO serem illcomodados. Apesar de não ser em millha regêl1cia,

tivemos um caso de um professor que simplesmente apagou quando se arrlJmaVa pqra ir dar

aula, batelldo a cabeça e precisalldo levar pOlltOSe tudo, teve unla anll1ésiaparcial e segundo

o médico tudo isto fora ocasionado pelo estresse. "

Esta fala reafirma o que fora tratado por intermédio dos questionários sobre o cansaço

flSico e mental dos professores envolvidos na pesquisa, visto que após permanecer as oito

horas no ambiente de trabalho, ainda que em escolas diferentes, o individuo, segundo Dejours

(1983:) apud Seligmann,1994) fora expulso de si mesmo:) tendo dificuldades para retornar~

permanecendo no ciclo constante da alienação.

Particular - 02

"Nenhum relato de distúrbios psíquicos que destoe da normalidade. As ausências efaltas são

em fUllção de outros conflitos que llão a docência em si seja a causadora desse problema.

Bom~ um exemplo que temos é uma professora que a cerca de dois meses atrás descobriu uma

gravidez além de já está passando por algul1s problenlas fanliliares. Veio se ausentar por

cerca de uma semana, alegando estar em um processo depressivo. Não vejo ligações entre o

trabalho e a depressão dela, são coisas distilltas e ao meu ver, ate mesmo conl base lla

professora que ao retornar após esta reclusão, afirmou que o trabalho serviria com uma

terapia. "

6.4.3- Quanto à percepção da gestora sobre os agentes positivos e negativos que agem

sobre o trabalho dos seus liderados.

Pode se perceber, na análise do discurso que existe o sofrimento. Contudo, existem os

aspectos positivos do trabalho~ que viabilizam a criação de meios para contornar as pressõe~

as ansiedades, podendo este mecanismo ser denominado de sofrimento criativo conforme

Dejours (1994) intitula~Por outro lado~há que se ressaltar os aspectos negativos, que tornam
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o espaço de manobra entre a tarefa prescrita e a realizada ainda menor, ocasionando o

sofrimento patogênico.

Como forma de sintetizar estes pontos enumerados pelas gestoras das duas escolas, foi

elaborado o seguinte q)ladro-síntese~

Quadro 1 - Síntese Pontos Positivos e Negativos

Particular 2

Pontos Positivos Pontos Negativos

Público 1

Público 2

Particular 1

Resultado positivo do
trabalho Pressão

Relacionamento entre os Cobrança

os Opressão
Medo

Comprometimento da
Equipe

Vontade de fazer o bem ao
outro

Convívio entre as partes
(família, aluno, escola,
professores)

Relacionamento positivo
com a direção (participativa
e presente)

Grupo coeso de trabalho
Estudos permanentes
Aventura do conhecimento

professores

Relacionamento com
alunos e as famílias
Contato com pessoas
diferentes
Estudos permanentes
Aventura do conhecimento

Alunos sem limites
Famílias desordenadas e ignorantes
Falta de suporte aos professores
Carga horária extensa (dupla regência)
Cobrança pelo Resultado
Cobrança grande sobre o professor:
cobra a escola, cobra a família, cobra o
aluno.
Tempo

Salário
Muitos feriados
Pressão em dar resultados
Muita cobrança e pouca estrutura
Muita burocracia
Acumulo de tarefas
Ansiedade

Prazos

Cansaço
Acumulo de tarefas
Ansiedade

Fonte: Dados da Pesquisa

Algumas falas importantes:
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Público - 01

"Bom, a escola é cheia de probleminhas que acabam gerando pontos negativos para o dia-a-

dia do professor, coisas que o sistenla nos impõenl, sem que possamos driblá-los (...) Apesar

de tudo., os pontos positivos sobressaem os negativos. "

Público-02

" Temos um grupo coeso., que apesar dos trancos e barrancos consegue, no filIal, dar um

bom resultado. (...) Os pOlItOSpositivos certamellte prevalecem os llegativos. "

Privado- 01

"Recebo ordem e passo aos meus professores que se sentem oprimidos. O discurso da escola

é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você llão agüellta, pode sair pois temos unla

fila de pessoas para assumir o seu cargo. ( ..) Apesar dos pontos negativos serem grandes.,

aillda assim os pOlltOSpositivos predomirulm sobre os llegativos. "

Privado- 02

"Não vejo muitos aspectos negativos não ~....) nada que não se aprenda a lidar e a transpor.,

existem problemas sim, mas que 11ãosão mais do que desafios da profissão. "

6.4.4- Quanto à percepção dos liderados sobre as queixas mais recorrentes

Público - 01

" Bom as queixas, ou melhor, reações que escuto são as perdas de equilíbrio emocional. Aqui

cada um tem um "negócio" tallto bonl (qualidades) quallto limitações (doellças ou mesmo

falta de preparo). Para lidar com isto, uso o bom senso e muito trabalho em equipe., incluo

até mesmo os pais 11esta,costumo chamá-los de parceiros. "

A prática dessa gestora mediante aos "queixumes" de seus liderados sinaliza para um

provável desenvolvimento de estratégias defensivas coletivas para lidar com o incômodo.

Com base em Moraes (2005), existe a constatação no ambiente escolar de mecanismos

coletivos de defesa, os quais são sustentados na intenção de minimizar a percepção do

sofrimento. Parece paradoxal esse mecanismo, visto que essas estratégias ao mesmo tempo

em que minimizam a percepção do sofrimento e protegem o psiquismo~ parecem mascarar o
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sofrimento, facilita a adaptação dos indivíduos às pressões patogênicas. (Dejours apud Moraes

2005, p. 168)

Ainda com base no relato dessa gestora, fora evidenciado que apesar da provável

existência dos processos defensivos coletivos, predomina a individualização do sofrimento,

Descrevemos essa situação no exemplo a seguir:

"Tellho unIa professora maravilhosa, na classe alfabetizadora, ela cOllsegue "tirar leite de

pedra":7 contudo ocorreu uma situação muito delicada na classe dela Após ficar muito

irritada com um dos seus alull0s, a nlesnla rasgou algumas folhas do caderllo deste menillO.

A mãe dele veio imediatamente comunicar a coordenação'} que ao buscar a professora para

possível esclarecimellto, teve a história cOlifirmada.Fiquei em uma situação muito delicada,

afinal, não importa a que nível de saúde ou doenç~ se estamos em sala de aula, temos que

dar COllta sem prejudicar nossos aluIlOS. Mas como a mãe é uma das "parceiras da

escola" ela acabou entendendo o ocorrido'} e a professora desculpo-se com ela e tudo ficou

bem. Elltretallto eu não poderia ficar sem fazer llada, mesmo telldo a mãe elltelldido. Assinl

sendo~ fiz um acordo com a professora, que ela procuraria um tratamento e começaria a

fazer terapias e até nlesmo tomar os remédios receitados. Após isto, tellho senlpre cOlltrolado

esta professora, buscando verificar se continua em tratamento.. Como a mesma cumpriu seu

trato, IIão tive mais problemas com ela. "

Público-02

"Se resumem nos pontos negativos, principalmente com afalta de tempo hábil para dar conta

do cOllteúdo, provas, aluI10s efanIília. Deveria haver unI modo de melhor aproveitar o tempo

do docente na escola, para que se sentisse mais produtivo e menos pressionado ..Exemplos., já

falei dois, eu e mais o caso da professora. Mas posso falar dos professores cardíacos, da

outra professora com síndrome do pânico, da outra que descobriu que tinha um tipo de

esquizofrellia, das doellças de pele, que é o caso do própria coordelladora do nosso colégio

de aplicação.. Enfim são tantos casos que as vezes me perco entre patologias e
. '" "somatlzaçoes.

Segundo Rocha e Gomes (2001, p 266) o aparecimento de doenças não ocorre "por

acaso", mas quando algum evento penoso ocorre na vida psíquica e ou na vida afetiva do

sujeito, sendo esses eventos penosos claramente exemplificados através das queixas
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recorrentes e o constante aparecimento de somatizações ou mesmo de acometimentos

psíquicos dos professores desta escola.

Particular - 01

"Pouco tempo para realizar tantas coisas~planejamentos feitos em cima da hora, afinal

quem malufa, Iluca fez... para contornar estes problemas, busco elogiar e afirmar que a

competência delas irá superar as limitações que o tempo impõem. Um exemplo disto, foi uma

carta que fiz de próprio pUllho para todas as millha professoras, elogialldo o trabalho e

incentivando o desempenho delas para os últimos eventos que a escola iria realjzar, são

muitos, do dia 02 ao dia 17serão Ilove eventos fora a recuperação e o cOllSelho de classe. "

A necessidade de reconhecimento é comum a todo trabalhador. Portanto, é preciso

que se dispense a devida atenção para esse fator de modo que a motivação do individuo não

seja perdida. Segundo Soratto e Helckler (1999, p.94) não é só de salário que vive o trabalho e

o trabalhador. Assim sendo-, o reconhecimento, o feedback da atividade desenvolvida e do

empenho do docente é uma maneira de amenizar as queixas e descontentamentos dos

professores~

Apesar de trabalharem na mesma instituição, a segunda gestora entrevistada da rede

particular de ensino, posiciona-se de forma diferente~

Particular - 02

"Seforem professores realmente sinceros~não tem queixas~somente elogios a escola~caso

não sejam, falam pelas costas ... Mas em um contexto geral, falta de tempo, salário faixa é

baixa, mas é importante ressaltar que não se trata de uma questão exclusivamente dos

docentes, muito pelo cOlltrário, existe uma pesquisa que demonstra que o pr~fissiollal

brasileiro ganha bem e se formos comparar o que o professor recebe com as demais classes,

veremos que Ilão é destoante em Junção dos belleftcios que temos (férias duas vezes ao all0S,

maisferiados, ambiente de trabalho dinâmico) Bom quanto ao trato deste "probleminhas" eu

simplesmellte falo o que eu pelISO, e digo que rliioprendo 11inguémIlessa escola, todos tenl o

direito de fazer escolhas e uma vez feitas, deverão honrar com elas. "

6.4.5- Quanto aos meios para amenizar os problemas apontados pelos liderados.
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Os problemas existem e segundo as entrevistadas há meios para amenizá-los, assim

sendo mediante o posicionamento das mesmas, é possível verificar o nível de entendimento e

compreensão sobre a carga do trabalho e os impactos na sua vida psíquica.

Público - 01

"Bom., acho que a melhor forma de resolver e te problemas é dar mai apoio aos

professores, é ter Ila escola uma equipe multidisciplil1ar fazelldo trabalhos Ilão só com o

aluno , mas também com os profe ores..Somos deixados muito de lado, Ó para você ver, o

Úl1ico hospital do servidor público é 110Rio de Jal1eiro, imagil1a, se passarmos mal e
,

preci armo de um acompanhamento, temo que ir para o Rio. E complicado este desca o. "

Público - 02

"Sim., certamente eu fico arquitetando como re o/ver i to...ape 'ar de ainda não termo

Ilel1humplal10 de ação para resolver tal situação, eu pellso que seria illteressal1te estruturar

o horário do profe ore de forma que o grupos tives em alguns TDs (tempo disponível) no

mesmo horário, facilitalldo as reulliões, os treillamentos, elifim maior COlltatoelltre llÓ , llão

que não haj~ mas acredito que po 'Q sempre melhorar para reduzir e te ofrimento."

Privado- 01

"Focando mais nas necessidades que a educação preconiza, diminuindo a quantidade destes

evel1tos e alargalldo o tempo para o plallejanlellto do trabalho das professoras em sala de

aula. Além da flexibilidade para negociar datas e prazos, mas que nem sempre tenho

autol1omia total emfUl1ção das diretrizes que a direção Il0Spassa. "

Privado- 02

"Não vejo e tes problemas como JleCe 'lÍrio a mudanças., vejo que fazem parte de um

COl1textogeral da profissão assim como outras categorias vivellciam outros problemas e l1enl

por is. o param de trabalhar. Para mim profe or que se diz doente psiquicamente na verdade

é alguénl que Ilão gosta de trabalhar, fraco, que ficaria doellte e se afastaria tallto lla escola

qlJanto no comércio, quanto na indú tria. Fora que temos os caso em que profe ore se

el1costam lla previdêl1cia por pura malal1dragem, dizem que tem problemas llas cordas

vocais, e tantas outras doenças mas na verdade, não sofrem de nada e ficam é encostados

aproveitalldo do belleficio do afastanlellto. "
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6.4.6- Como o gestor lida com a questão?

Procurou-se elucidar, através da análise dos discursos, até que ponto o nível de

eficiência· é priorizado pela organização ao mesmo tempo em que se dá espaço para a busca

de alternativas mais criativas no trato diário, buscando equalizar as diferenças e reduzir os

problemas de uma realidade escolar, sendo um deles tratado e analisado pela presente

pesquisa: a saúde psíquica de seus docentes.

Tão~ logo~ faz-se presente os seguintes posicionamentos mediante a questão ,levantada

pelos professores:

Público - 01

"Hoje não temos nenhuma ação para remediar este caos. "

Público-02

"Não existe nenhum plano de ação (...) mas acredito que possa haver alguma forma para

reduzir o sofrinle/lto, já que Ilão tem como mudar o sistema. "

Particular - 01

"Sim., há ações no sentido de amenizar os problemas., estou sempre buscando rever, negociar

e nlelhorar a situação ta/lto para mim como oriel1tadora, quallto para mi/lhas professoras. "

Particular - 02

A entrevistada não se posicionou a respeito, visto que não acredita na existência destes

problemas. Apóia-se na idéia de que o adoecimento psíquico não existe.

Quadro 2 - Síntese da Análise de Discurso

Público 1 Público 2 Privado 1 Privado 2

"Saúde psíquica é
"Quando estou em casa " Não acredito que" A doença ocorre ...• .

Quanto à sempre um assunto nao conSIgo me exista a síndrome deprimeiro a ni vel mental e desligar do trabalho.percepção da delicado~ e acredito burnout, é algodepois se estende ao resto Não durmogestora sobre sua ' . construído pelosdo corpo. A saúde que so consegulfios irritabilidade, vontade
própria saúde falar com propriedade professores parapsíquica é o que podemos de torcer o pescoço,, . quando já vivemos assumirem o papel depSlqWca chamar de mente sã. " dor de cabeça e tenhoalgum sofrimento nesta coitadinhos .••gastrite. ",area.



Quanto à
percepção da
gestora sobre a
aúde psíquica de
eus liderados

ftMuitos estão doentes se
nao de forma psíquica
exteriorizam através de
doenças físicas, consigo
ver isto no trato do dia-a-
dia, até porque preciso
conhecer bem meus

professores para saber
como lidar com eles"

"Começando pela não
contemplação de todos
os professores que de
certa forma se negaram
a responder por terem

se encontrado na
intencionalidade do

questionário. "

"Percebo que estão
anSIOSOS,nervosos,

estressados. "

"Nenhum relato de
distúrbio p íquicos,
nenhum relato que

destoe da
normalidade. "
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Fonte: Dados da Pesquisa

Quadro 3 - Síntese da Análise de Discurso

Público 1 Público 2 Privado 1 Pri ado 2

Quanto à percepção da
gestora sobre os agentes
positivos e negativos que
agem sobre o trabalho dos

seus liderados.

Negativos: Falta de
suporte aos professores,
carga horária muito

extensa, cobrança pelos
bons

resultado .Po iti o :
Compromentimento de

toda a equipe.

Negativos: Tempo,
salário, feriados,
pressão, muita

cobrança e pouca
estrutura. Positivos:
Convívio entre as
partes, os alunos, a
família a própria

direção.

Negativos: Pressão,
a cobrança e prazos
para cumprimento

da coisas.
Positivos:

Resultado do
trabalho feito ao
[mal de cada ano
com êxito, além do
relacionamento
entre alunos,
professores e

família.

Negativos: Não
vejo aspecto

muito negativo
não, ocredit-o que
o que pesa é o
cansaço do fmal
de ano. Po iti o :

Contato com
pe oa

diferentes, estudo
permanente

Quanto à percepção dos
liderado sobre as queixas

mais recorrentes

"Algumas queixas, ou
melhor reações que

escuto são as perdas de
equilibrio emocional,
aqui cada um tem um

negócio. "

"Se resumem nos
pontos negativos

principalmente com
a falta de tempo

hábil para dar conta
de contéudo, provas,
alunos e família"

"Pouco tempo para
realizar tanta coi~
planejamento feito
em cima da hora,

afmal quem manda,
.f'. "nunca tez ...

"Se forem
professores

sincero ,não tem
queIXas, só

elogios. Caso não
sejam, falam pela

costas"

Quanto aos meios para
amenizar os problemas

apontados pelo liderados.

"Dar mais apoio aos
professores, é ter na
escola um equipe

multidisciplinar tazendo
trabalhos não só com os
alunos, mas também
com os professores. "

"Penso que seria
interessante

estruturar o horário
dos professores de
forma que os grupos
tivessem alguns IDs
no mesmo horário,
facilitando reuniões,
treinamento enfnn,
um contato maior

entre nós. "

"Focando mais nas
necessidades que a

educação
preconiza. "

"Não vejo
necessário

mudanças, vejo
que parte de um
contexto geral da
profissão, assim
como em outras
categorias. "

Como o gestor lida com a
questão?

"Não temos nada hoje
para remediar este caos"

"Certamente eu fico
arquitetando como

resol ver isto ... apesar
de ainda não temos
nenhum plano de

ação para resolver tal
situação. "

"Estou sempre
buscanco rever,

negociar e melhorar
a situação, tanto pra
mim quanto para as

minhas
professoras. "

Não acredita
nestes

adoecimentos

Fonte: Dados da Pesquisa
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De acordo com a análise de discurso, é possível evidenciar neste caso, que há o

acometimento da doença psíquica entre os envolvidos na pesquisa, bem como o

reconhecimento de seus gestores, havendo apenas a exceção de uma das entrevistadas. Sendo

esta um caso a ser tratado de forma individualizada, visto que outros tantos fatores, inclusive

o relato da outra gestora representante desta instituição, apontam sim para a existência do

adoecimento psíquico e de certa forma a negação do mesmo em detrimento da estrutura

organizacional vivenciada.
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v - CONCLUSÃO

7.1 - Considerações Finais sobre a Pesquisa

Ao encerrar o presente estudo, algumas questões e análises requerem uma atenção

especial, visto que as mesmas possuem características fundamentais para o entendimento da

temática, indo muito além de formulações conclusivas e dogmáticas sobre o assunto em

questão.
,
E necessário, também, insistir que essa pesquisa não se preocupou em' formular

hipóteses que deveriam ser testadas. Procurou-se explorar um tema que acompanha o

individuo desde os primórdios de sua inserção no contexto do trabalho no sistema capitalista.

Esse contexto é marcado pelo constante conflito entre a organização do trabalho, o interesse

do capital, a alienação e o sofrimento, quer seja fisico ou psíquico. Assim a pesquisa teve

como foco principal a subjetividade do trabalhador e as possibilidades de expressão ou

supressão da mesma e os principais impactos na vida profissional e pessoal do individuo.

Houve uma delimitação do tema, buscando estabelecer um recorte da pesquisa ao

abordar exclusivamente, a questão do sofrimento psíquico no exercício da atividade docente.

Para tanto, foi realizada uma pesquisa teórica que serviu de substrato para uma pesquisa

empírica circunscrita ao universo de duas escolas (uma pública e outra privada) no município

de Volta Redonda. Buscou-se identificar a presença do sofrimento psíquico no cotidiano dos

docentes dessas escolas e analisar possíveis relações com a organização do trabalho a qual

estão sujeitos. Investigou-se, ainda, quais as formas de enfrentamento comumente utilizadas e

o nível de consciência e participação dos gestores no trato da problemática investigada. Os

dados que foram obtidos não só por intermédio dos questionários respondidos pelos docentes,

tanto quanto as entrevistas feitas com os gestores, viabilizaram a formulação de respostas para

as seguintes questões:

• Quais as características do sofrimento psíquico docente? Qual a sua especificidade?

Ainda que de forma fechada, o questionário sinalizou as principais queixas que estão

por detrás do sofrimento psíquico dos docentes abordados . Além do questionário, pode-se

verificar, através das entrevistas com as gestoras, o aparecimento das características do

sofrimento docente, estando estas muitas vezes associada ao: cansaço fisico e mental devido a

grande jornada de trabalho, falta de reconhecimento, burocratização das tarefas, baixa



59

remuneração que acaba por forçar o profissional a trabalhar em vários lugares para compor a

renda, ausência de um comprometimento com a saúde dos docentes.

As "queixas" apontadas pelas gestoras das duas escolas analisadas, não possuem

grande variância entre elas, mesmo estando associadas a cenários distintos (um particular e

outro público) o que faz suscitar a idéia de que os principais problemas não estão diretamente

ligados ao estilo de gestão e às condições econômicas diversas, mas sim às obrigatoriedades

que o sistema nacional de educação - comprometido com a lógica do capital - impõe às
,

instituições de ensino do país. E notável em ambas realidades, que a burocratização e o curto

prazo para cumprir ordens e ditames do gestor são um dos principais fatores de

desencadeamentos psicossomáticos e acometimentos psíquicos. Outro fator relevante sobre o

reconhecimento está associado à remuneração recebida, que em ambas escolas apresentam-se

como um fator questionável. Entretanto, cogitou-se não só a associação do reconhecimento à

remuneração recebida, mas também aos gestores das instituições, estando a rede particular

mais insatisfeita do que a rede pública, que segundo as entrevistas demonstrou uma grande

preocupação da direção em estar por dentro dos processos e buscando incentivar e buscar

subsídios para o contentamento dos profissionais que desdobram-se para gerar bons

resultados para a escola.

Outro fator importante percebido na pesquisa e diretamente associado ao adoecimento,

é a disponibilização do material das escolas abordadas. Embora ambas ofereçam uma

estrutura arquitetônica razoável - onde as paredes estão sempre pintadas, os recursos estão

sempre disponíveis, o material didático não falta - apresentam-se aquém das necessidades

humanas avaliadas. Faltam profissionais especializados para gerar apoio multidisciplinar não

só aos alunos, mas também aos professores. Faltam profissionais que favoreçam a

compreensão sobre a realidade e a experiência vivida e sobram tarefas e burocracias a serem

cumpridas com prazos curtos e fatigantes.

• Seria a escola um lugar propicio ao surgimento do sofrimento psíquico?

O sofrimento psíquico está hoje presente nas mais diversas organizações do trabalho,

não sendo este uma exclusividade das organizações educacionais. A psicopatologia do

trabalho complementa ao afirmar que o sofrimento é algo inexorável e indissociável ao ser

humano, contudo mecanismos psíquicos são deflagrados para contrapor-se ou mesmo lidar

com este sofrimento e limitações impostas pelo ambiente de trabalho. Entretanto, da mesma

forma que o homem influencia o ambiente, o ambiente influencia o homem na mesma
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intensidade, interagindo com as características peculiares e individuais do sujeito. Essa

dialética constante é responsável pelas impressões que o indivíduo vem a ter sobre si mesmo,

seus grupos e sua realidade de um modo geral. Dependendo da forma como ele lida com tais

impressões, podem vir a surgir manifestações psicopatológicas e psicossomátivas que

precisam ser reconhecidas, consideradas e enfrentadas.

Conforme todo o aporte teórico elucidou, o desenvolvimento de psicopatologias se dá

a partir do encolhimento do espaço subjetivo do individuo, uma vez percebido que todos os

seus esforços para driblar os impasses vividos não mais geram os resultados necessários.

Sentem-se impotentes e incapazes de gerir suas tarefas, exteriorizando esse conflito das mais

diversas formas, desde os comportamentos inadequados em grupo, passando pelas

dificuldades nos relacionamentos interpessoais e indo em direção ao adoecimento fisico e
, .

pSlqulCO.

Tanto as entrevistas quanto os questionários aplicados sinalizam para um processo de

adoecimento psíquico vivenciado dentro das organizações educacionais. Contudo, é

importante ressaltar que também existe todo um processo de negação desse sofrimento. Esse

fenômeno ficou claro nos questionários não respondidos por "esquecimento" ou "descuido",

na individualização de algumas patologias e nas falas que designavam que o indivíduo que se

diz sofrer pode ser percebido como "mais fraco" ou "malandro". Esses indivíduos,

supostamente, se comportariam assim em qualquer outro tipo de trabalho.

Quando assumidos os processos de adoecimento, foi possível perceber os mecanismos

de enfrentamento tanto patológicos quanto criativos. Os primeiros acabam por ocasionar

baixas no quadro da escola, em detrimento de acometimentos, tanto psíquicos quanto fisicos,

que possuem em seu cerne aspectos tais como: pressão envolvida na tarefa, trabalho intenso,

preocupação com resultados, medo e insegurança.

Já as formas de enfrentamento criativo, são percebidas em alguns casos nos quais o

sofrimento não necessita ser negado e aproveita-se a experiência do trabalho para fazer fluir a

criatividade e proporcionar contribuições positivas para a identidade do individuo. Na

pesquisa fora possível perceber fatores propiciadores desse tipo de enfrentamento, estando

esses associados a: possibilidades de decidir não só o que fazer, mas também como fazer suas

tarefas, estando em consonância com as normas e delimitações prescritas legalmente; o

espaço para constante aprendizagem; a ausência de uma rotina determinista das tarefas a

serem executadas, bem como um campo vasto para a aplicabilidade de seus conhecimentos
, .

propnos.
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• Qual o nível de consciência e participação dos gestores na problemática investigada?

Utilizando os conhecimentos de Dejours, bem como feito durante toda a elaboração

deste trabalho, ressalta-se o desafio presente no trato com a psicopatologia do trabalho que

consiste não em extirpar o sofrimento, mas sim em discutir ações que possam gerar

modificações na sua constituição, bem como transformá-lo em uma forte contribuição para o
. . , . . .

sUJeIto,tanto em aspecto pSIqUICOSquanto SOCIaIS.

Os discursos analisados dos gestores demonstraram que há um paradoxo pre,sente, em

que ora disponibilizam-se meios para ultrapassar os embates da sistemática educacional ao

mesmo tempo em que se mantém condicionados aos ditames que engessam o processo e

embotam as características pessoais, indo na contramão dos próprios pressupostos da

educação. Contudo, apesar da dicotomia existente, é possível elencar alguns mecanismos

que foram citados pelos gestores como forma de reduzir as avarias e aumentar os espaços

subjetivos na atividade docente, tais como: maior flexibilização das burocracias internas da

instituição, maior tempo de discussão, a aproximação do grupo docente com a coordenação e

direção, capacitações em tempos hábeis dos docentes, sendo permitida, inclusive, a utilização

dos TDs (tempos disponíveis). Fora sugerido por uma das gestoras a presença de uma equipe

multiprofissional para fazer o acompanhamento dos docentes, podendo ser verificado no

inicio qualquer problema que venha acometer psiquicamente os professores. Contudo, essa

sugestão remete à questão, já comentada, sobre a individualização do sofrimento. Pois se

existe a identificação de formas de sofrimento, logo há que se investigar as causas também na

concepção, organização e gestão do trabalho.

No contexto investigado, encontrou-se um cenário no qual somente uma das gestoras afirma

já ter implementado algumas ações. No mais, as outras gestoras negligenciam o fato,

transferindo a culpa para o próprio professor, ou então salientam que existe empenho e busca

para a implementação, mas que em detrimento dos limitantes estruturais, é um processo longo

e dificil, requer astúcia e paciência. Acreditam, de modo geral, que, mesmo que em passos

pequenos e imperceptíveis, a construção para um novo cenário será feita.

Tendo como escopo toda a pesquisa teórica e empírica transcrita no presente

trabalho, a pesquisadora em questão, ousa afirmar que existe, sim, o sofrimento psíquico nas

organizações educacionais, não estando este condicionado apenas a realidade sócio-

econômica dos envolvidos, visto que fora analisado duas realidades distintas - pública e a

particular - mas sim à aspectos estruturais do sistema sócio-político e econômico brasileiro,

do qual o sistema educacional faz parte. Entretanto, não há uma predestinação ou submissão
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do docente ao padecimento com o sofrimento originário. Pode-se concluir, com esse trabalho,

que a organização escolar é uma arena onde descortinam-se tanto lutas e tensões quanto

conquistas e realizações. Finalmente, acredita-se que há muito a ser pesquisado,

compreendido e debatido sobre o tema. Contudo, há que se envolver o docente na agenda

dessas discussões e permitir que as soluções possam surgir dos próprios envolvidos, afinal,

não teria sido essa a grande lição de Dejours? O sofrimento seria, então, a matéria-prima para

a busca coletiva de soluções criativas para os impasses do dia-a-dia no trabalho.

7.2 - Limitações

o primeiro embate percebido fora a negação dos próprios docentes em tratar do

terna sobre adoecimento psíquico, justificando-se, de formas variadas, a não participação na

pesquisa. Tal fato, fez reduzir, em muito, o número de participantes e exigiu que a

pesquisadora disponibilizasse um tempo muito maior para o recolhimento e tabulação dos

dados.

Outro fator limitante foi o período em que a pesquisa ocorreu, sendo o final de ano

o momento mais delicado para as escolas que precisam gerar as notas, fazer conselho de

classe, planejar as recuperações finais, aprovar ou reprovar alunos, conversar com as famílias,

iniciar o planejamento para o ano seguinte, estando todas estas tarefas ligadas a alto nível de

pressão e responsabilidade.
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APÊNDICE A (Questionário)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, ,
POLO UNIVERSITARIO DE VOLTA REDONDA-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

Projeto de pesquisa: PERCEPÇÃODO PROFESSOR SOBRE QUANTO O TRABALHO AFETA A SAÚDE

PSÍQUICA

Objetivo: saber a percepção dos professores sobre a influência das condições de trabalho no atual estado de

sua saúde psíquica

Responsável: Ana Paulo Todaro (Docente Mestre do Departamento de Administração do Pólo de Volta Redonda)

Pesquisadora: Juliana Baratieri Valente (Discente do Curso de Administração do Pólo de Volta Redonda)

QUESTIONÁRIO: OPINIÃO DO FUNCIONÁRIO SOBRE QUANTO O
TRABALHO AFETA SUA SAÚDE PSÍQUICA

N°. -- "POR FAVOR, RESPONDA AS SEGUINTES PERGUNTAS SOBRE VOCE:

1. IDADE:
estável

2. SEXO: [ ] masculino 3. ESTADO CIVIL: [ ] solteiro [ ] união

[ ] feminino [ ] casado [ ] separado

4. FAMÍLIA: [
[
[

] filho menor que ou com 6 anos de idade
] sem filho
] filho maior que 6 anos de idade

5. GRAU DE FORMAÇÃO ESCOLAR

[ ] - 2° grau completo [ ] - 3° grau ou superior incompleto

completo

[ ] - especialização lato sensu [ ] - especialização stricto sensu

[ ] - 3° grau ou superior

6. PROFISSÃO OU OCUPAÇÃO

[ ] - Professor Educação Infantil

[ ] - Professor Ensino Fundamental I

[ ] - Professor Ensino Fundamental II

[ ] - Professor Ensino Médio

[ ] - Outra (especifique): _

SOBRE SUA JORNADA DE TRABALHO EM TODOS OS EMPREGOS, RESPONDA:

Em média, quantas vezes por semana você trabalha à noite? 7. [ ] vezes

Em média, quantas horas por semana você trabalha? 8. [ ] horas

SOBRE SUA ATIVIDADE DE TRABALHO NO DIA-A-DIA, RESPONDA SIM OU NÃO:
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Você distribui tarefas e fiscaliza algum tipo de trabalho em equipe? 9.[ ]

Você realiza tarefas que exigem seus conhecimentos e capacidade profissional? 10.[ ]

Você executa tarefas repetitivas ou realiza sempre o mesmo trabalho da mesma maneira? 11. [ ]

Você se sente sob pressão em situações que exigem muita atenção, responsabilidade, uso de habilidades

específicas etc. 12. [ ]

Você tem muitas responsabilidades e, frequentemente, sai de uma tarefa para outra diferente sem perder a

eficiência e a tranqüilidade no trabalho. 13. [ ]

Para cada pergunta abaixo, escolha o número da melhor opção:

1 - Nunca 2 - Raramente 3 - Algumas vezes 4 - A maior parte do tempo 5 - Durante todo o
tempo

RESPONDA COM QUE FREQUÊNCIA

você gosta de fazer suas tarefas diárias? 14. [ ]

15. [ ]

16. [ ]

17. [ ]

18. [ ]

19. [ ]

20. [ ]

21. [ ]

22. [ ]

23. [ ]

24. [ ]

25. [ ]

26. [ ]

27. [ ]

você pode decidir como fazer suas tarefas?

você pode decidir que tarefas irá fazer?

você aprende coisas novas no trabalho?

suas tarefas exigem grande capacidade e muito treinamento?

você tem que trabalhar intensamente e está sempre ocupado?

você recebe tarefas sem ter como executá-Ias (por falta de tempo, treinamento?

você fica exposto a riscos de adoecer ou sofrer acidentes no trabalho?

você se sente tenso(a) com relação ao resultado de seu trabalho?

você sente o reconhecimento pelo valor de seu trabalho?

você mantém um bom relacionamento com os colegas?

você se mantém satisfeito com seu trabalho?

você se mantém satisfeito com a remuneração de seu trabalho?

você pensa em mudar de profissão?

EFEITO DO TRABALHO SOBRE O ESTADO DE SAÚDE ATUAL (Considera r o efeito de todos os empregos

atuais.)

Para cada pergunta, escolha ao lado o número da melhor opção.

Em geral, que tipo de efeito seu trabalho 1 - Muito positivo
tem sobre sua saúde física? 28. [ ] 2 - Um pouco positivo

3 - Nem positivo, nem negativo
Em geral, que tipo de efeito seu trabalho 4 - um pouco negativo
tem sobre sua saúde mental ou emocional? 29. [ ] 5 - Muito negativo



COMO VOCÊ É OU SE SENTE?

Dê uma nota de 1 a 4 para cada palavra abaixo. Quanto melhor a palavra descrever você, maior a nota.

30. [ ] simpático 35. [ ] mal-humorado

31. [ ] amigável 36. [ ] preocupado

32. [ ] animado 37. [ ] ansioso

33. [ ] ativo 38. [ ] tranquilo

34. [ ] comunicativo 39. [ ] triste

SOBRE O QUESTIONÁRIO, RESPONDA

40. Você entendeu todas as perguntas? [ ]

41. Caso tenha alguma pergunta mal formulada, informe seu número. _

O responsável e a pesquisadora agradecem sua colaboração. Resultado da pesquisa: Dezembro de 2009

Pesquisadora: Juliana Valente Local: _ Data:_/_/_
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APÊNDICE B (Entrevista)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PÓLO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

Entrevista: Adoeciemento Psíquico na Educação

Cargo: _

1) Como esse trabalho tem objetivo de investigar a saúde psíquica dos professores, gostaria de

começar perguntando como você (a S(1) percebe a sua saúde psíquica (emocional) como

professora /coordenadora! diretora?

2) E quanto aos seus liderados(professores) que trabalham diretamente com você, qual a sua

percepção sobre a saúde psíquica desses professores? O que te leva a ter essa percepção?

Poderia me citar alguns exemplos?

3) Na sua opinião, quais os fatores que agem de forma negativa sobre o trabalho dos

professores nessa escola? E os positivos? Entre eles, quais prevalecem?

4) Quais as maiores queixas dos professores que trabalham com você nesse escola? Como

eles costumam lidar com esses problemas? Poderia me citar alguns exemplos?

5) Você pensa em como poderia amenizar esses problemas apontados pelos professores?

Existe algum tipo de ação nesse sentido?


