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RESUMO 

Estudos apontam os dilemas e contradições vivenciados pelos professores da educação básica, 

desde a carga horária de trabalho elevada, baixos salários, cobranças excessivas, falta de 

estrutura da escola, ao fato de exercerem seu ofício frente a uma realidade educacional em 

crise. Os docentes de Ciências, ao atuarem em um contexto em que vivenciam uma 

intensificação na sua relação com o trabalho, que compromete as suas atitudes e 

desempenhos, ainda resistem às adversidades que interferem na sua relação de afeto, prazer e 

contentamento diante da profissão. Nessa perspectiva, a presente pesquisa suscitou uma 

abordagem sobre o fenômeno “mal-estar docente” e seus efeitos no contexto de trabalho dos 

professores de ciências da educação básica. Diante do exposto, surgiu a indagação a qual 

pretendemos entender: como o mal-estar docente tem se manifestado na vida dos professores 

de ciências da rede estadual e municipal da educação básica de Jequié-BA? O objetivo 

principal desta pesquisa é compreender como os professores de ciências vivenciam e 

permanecem em sua profissão, ao apresentarem, dentre as manifestações do mal-estar, o seu 

adoecimento no caminhar junto à profissão docente.  Este trabalho foi estruturado com base 

na seleção dos seguintes temas: trabalho docente, formação e condições profissionais dos 

professores de ciências, bem como por meio da ênfase nas concepções sobre o mal-estar na 

docência, as quais abarcam alguns estudos focados no adoecimento do professor e na 

permanência no magistério. A pesquisa será pautada em uma abordagem qualitativa, realizada 

com docentes de escolas estaduais e municipais da cidade de Jequié-BA. Tal processo 

metodológico constituiu-se mediante a história de vida dos colaboradores, numa perspectiva 

(auto) biográfica, em que se elaborou um dispositivo de pesquisa com Caixas de Memórias no 

intuito de construir os dados por intermédio de narrativas escritas. Os colaboradores, 

professores da área de ciências, receberam um roteiro para auxiliá-los quanto ao processo de 

escrita das histórias de vida. Pode-se concluir que os professores relacionam o processo de 

adoecimento que vivenciaram na trajetória profissional à intensificação do trabalho e às 

condições precárias nas quais atuam, no entanto permanecem por optarem pela carreira e por 

acreditarem em melhorias no âmbito educacional. Os resultados desta investigação poderão 

oferecer aos docentes elementos de reflexão da prática pedagógica, a fim de promover um 

novo olhar sobre sua relação com a profissão e, consequentemente, registrar, para as políticas 

públicas, os efeitos do trabalho docente no dia a dia do professorar-se. 

 

Palavras-Chave: Trabalho Docente. Professores de Ciências. Mal-Estar. Adoecimento. 

Permanência na Profissão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Studies point to the dilemmas and contradictions experienced by primary school teachers, 

from high working hours, low salaries, excessive collections, lack of school structure, to the 

fact of exercising their profession towards an educational reality in crisis. Science teachers, 

acting in a context in which they experience an intensification in their relation with work, 

which compromises their attitudes and performances, still resist the adversities that interfere 

in their relation of affection, pleasure and contentment before the profession. In this 

perspective, the present research has raised an approach on the "teacher malaise" phenomenon 

and its effects in the work context of primary science teachers. In view of the above, a 

question that we intend to understand was risen: how has teacher malaise manifested itself in 

the life of the science teachers of the state and municipal network of basic education in 

Jequié-BA? The main objective of this research is to understand how science teachers 

experience and remain in their profession, presenting, among the manifestations of malaise, 

their illness in walking with the teaching profession. This work was structured based on the 

selection of the following themes: teacher work, training and professional conditions of 

science teachers, as well as by emphasizing conceptions about malaise in teaching, which 

cover some studies focused on the illness of the teacher and permanence in schooling. The 

research will be based on a qualitative approach, performed with teachers from state and 

municipal schools in the city of Jequié-BA. This methodological process was constituted by 

the life history of the collaborators, in an autobiographical perspective, in which a research 

device was developed with Memory Boxes in order to construct the data through written 

narratives. The collaborators, science teachers, received a script to assist them in the process 

of writing life stories. It is possible to conclude that the teachers relate the process of illness 

they experienced in their professional pathway to the intensification of the work and the 

precarious conditions in which they work, nevertheless they remain by opting for the career 

and for believing in improvements in the educational scope. The results of this research may 

offer teachers reflective elements of the pedagogical practice, in order to promote a new look 

at their relationship with the profession and, consequently, to record the effects of the 

teaching work in the day to day of the teacher for public policies. 

 

 

Keywords: Teaching Work. Science Teachers. Malaise. Illness. Permanence in the 

Profession. 
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INTRODUÇÃO 

 Um pouco da minha história 

 

Ao iniciar a apresentação deste trabalho, sinto que é de grande relevância discorrer 

sobre o meu processo formativo, como se deram as minhas vivências no percurso da 

docência, assim como as situações observadas em minha formação e atuação profissional que 

me levaram a ter interesse pelo tema aqui proposto. Nesse sentido, as discussões aqui 

reveladas estão relacionadas ao contexto em que atuei como estudante e como professora da 

Educação Básica.  

Desde criança, sentia uma inclinação para ser professora, gostava de brincadeiras 

referentes à profissão, quando reunia irmão, primos e amigos para serem meus alunos e 

montava minha sala de aula em algum canto da casa, passando horas naquele faz de conta que 

me deixava encantada. Ao perceber o meu interesse por essas brincadeiras, minha família 

incentivava-me, presenteando-me com materiais pedagógicos para montar minha salinha. 

Sempre tive uma relação muito afetuosa com os meus avôs, morava com eles e minha 

avó dizia que ser professora era o maior sonho dela. Por não ter tido oportunidade de estudar e 

exercer a profissão, ela tinha muito desejo que eu, sua única neta, fosse professora, sendo esta 

uma grande incentivadora da minha escolha pela docência.  

Aos 14 anos, ingressei no curso de magistério, oferecido pelo Instituto de Educação 

Régis Pacheco (IERP), na minha cidade natal, Jequié-Ba, curso este no qual foi possível 

aprender e vivenciar muitas atividades formadoras que me possibilitaram conhecer melhor o 

universo educacional. Esta escola, na época, tinha um anexo de séries iniciais, quando era 

permitido que desenvolvêssemos atividades de ensino com as crianças, assim como o estágio.  

Ao concluir o curso, não busquei ingressar de imediato na universidade para cursar 

uma licenciatura. Comecei a trabalhar numa escola privada de educação infantil, em que foi 

possível perceber, através de um contato maior com os alunos, como era a realidade do 

contexto educativo, além das dificuldades e êxitos. Foi ali onde enfrentei o primeiro desafio 

de acompanhar uma turma de alfabetização.  

Posso afirmar que foi uma experiência bastante conflituosa, pois, além de ser a minha 

primeira experiência concreta com o ensino, senti-me desamparada no trabalho de 

organização e planejamento de atividades de aprendizagem. Ao mesmo tempo, havia uma 

cobrança muito grande por parte da direção para que eu pudesse obter êxito quanto à 

formação dos alunos. Por esse motivo, dediquei-me ao trabalho e, no decorrer do ano letivo, 

conseguia perceber o avanço da turma.  
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Algum tempo depois, os conflitos surgiram novamente, pois a direção resolveu juntar 

uma turma de série distinta, na época denominada infantil dois, na qual agrupava crianças de 

cinco anos, com a sala que eu lecionava, que reunia os alunos de seis anos, mas os dois 

grupos  estavam em níveis de aprendizagem diferentes,  o que fez com que eu sentisse que 

não daria conta do trabalho, pois teria de atender a todos os educandos. A partir daí o trabalho 

não se desenvolveu da mesma forma, pois o número de alunos da classe aumentou, assim 

como as dificuldades que eu tive para planejar e atender às particularidades de cada um, e 

ainda faltava um suporte da escola.  

Dessa forma, por me sentir ainda despreparada e perceber que a escola não contribuía 

como eu precisava, acabei afastando-me da docência para atuar em outra profissão, pois sentia 

que ainda necessitava de mais conhecimento na área e, por insegurança, acabei optando por 

ser secretária em um escritório de advocacia. Depois de um tempo, senti necessidade de fazer 

um curso superior e decidi retornar para o campo de atuação de que realmente gostava.  

Em 2003, prestei vestibular para o curso de Licenciatura em Pedagogia na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié, e fui aprovada. Foi 

uma grande conquista, pois sempre sonhei em ter o curso superior e esta seria uma chance de 

voltar a atuar na profissão que desejava.   

Já no curso, consegui identificar-me com as disciplinas cursadas durante os semestres, 

as quais possibilitavam o contato com as teorias sociológicas, filosóficas e psicológicas, a fim 

de garantir um estudo mais aprofundado acerca de conhecimentos os quais nos faziam 

descobrir e entender mais sobre o ato de educar.  As atividades de práticas pedagógicas, 

realizadas nas escolas, como os estágios, permitiam uma aproximação de nós estudantes com 

o contexto de ensino, o que promovia encantamento por parte de alguns ou desapontamentos 

por parte de outros.  

Mas foi durante o retorno para o campo profissional docente, inicialmente através dos 

estágios oferecidos pelo curso de Pedagogia, em seguida por um estágio remunerado em uma 

escola municipal de Jequié-BA, que pude entender que a realidade da escola nem sempre é 

fácil, contudo, para aqueles profissionais que escolheram ser professores, dentre os quais me 

incluo, sua atuação precisa ser repensada e renovada, em busca de alcançar melhorias para o 

contexto educacional.  

Da mesma forma, torna-se cada vez mais necessário enfrentar diversas situações que 

nos possibilitam crescer como profissionais e nos inquietam, pois é no cotidiano do espaço 

escolar que podemos contribuir para melhorar aquilo que está em desajuste e distante daquilo 
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que se espera ser uma educação de qualidade. (GATTI, 1996). 

Outros movimentos que eu pude vivenciar também foram fundamentais tanto para o 

meu processo de formação profissional, como para entender mais sobre a profissão do 

professor: regressei para a docência atuando na rede pública municipal da cidade de Jequié-

BA, quando fui contratada como estagiária para lecionar na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) de uma escola rural, no distrito da Barragem de Pedras, no ano de 2005.  Após concluir 

a graduação, em 2008, fui selecionada para trabalhar com as séries iniciais da Escola 

Municipal Doryval Borges, nesta mesma cidade. Depois de um ano como docente desta 

escola, surgiu a oportunidade de atuar como coordenadora pedagógica no ano de 2010, 

vivência bastante proveitosa para a minha formação profissional. 

Desde 2011, atuo como professora de séries iniciais na cidade de Jaguaquara-BA, no 

distrito Stela Câmara Dubois, na escola Everaldo Souza Santos. Foi neste contato mais 

duradouro com a escola e através de experiências advindas da minha própria trajetória 

profissional na Educação Básica que foi possível perceber diferentes posicionamentos dos 

docentes frente à realidade educacional. Fato este que contribuiu muito para que eu pudesse 

refletir sobre as implicações do trabalho na vida dos professores. 

Com o passar do tempo, em meio ao processo formativo e à atuação profissional, foi 

possível deparar-me com situações em que os professores, de variados níveis de ensino, 

evidenciaram sentimentos negativos relativos à profissão, como frustrações, insegurança e 

inadequação em relação ao seu trabalho. Da mesma forma, foi possível notar o crescimento de 

professores com problemas de saúde atuando na profissão, como casos de adoecimento físico 

e psicológico, o que me instigou a levantar a seguinte indagação: as condições de trabalho no 

magistério estariam contribuindo para esse quadro? 

Em 2013, a professora Talamira Taita Brito, orientadora deste trabalho, iniciou um 

Grupo de Estudo e Pesquisa sobre “Desenvolvimento Profissional de Professores - trabalho, 

narrativas e memórias formativas”, na UESB, campus de Jequié-BA. Assim que as atividades 

do curso tiveram início, comecei timidamente a participar dos encontros, pois sentia a 

necessidade de retornar aos estudos, porém ainda não almejava ingressar no mestrado. 

As discussões realizadas sobre a realidade de trabalho dos professores, bem com as 

leituras e debates suscitados levavam-nos a refletir sobre o contexto da escola e sobre a 

profissão do professor. Cada vez mais percebia uma aproximação com o que vivenciava, ao 

notar professores adoecidos atuando em meio a condições de trabalho adversas, além de 

refletir acerca das situações-problema que suscitaram uma série de questionamentos acerca da 
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realidade da profissão docente. 

A partir daí motivei-me a participar de uma disciplina especial oferecida pelo 

Programa de Pós- Graduação em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-

ECFP), na UESB, campus de Jequié. Os estudos da disciplina Desenvolvimento Profissional 

de Professores de Ciências e Matemática foram bem interessantes para nos fazer entender o 

processo de profissionalização docente, assim como a constituição identitária do professor e 

as condições históricas em que se forma o professor, o que permitiu um interesse maior em 

entender mais esse processo de construção profissional docente.   

No ano de 2016, ingressei no PPG-ECFP e pretendia analisar o processo de exaustão 

profissional de professores de ciências, através de uma doença identificada como Síndrome de 

Burnout. De acordo com Codo (2006), a referida síndrome é definida como uma reação 

emocional crônica, em que o trabalhador se desgasta e manifesta tensão emocional, negação e 

falta de envolvimento com o trabalho. No entanto, com o desenrolar do trabalho, percebi que 

trilhar o caminho dos estudos do adoecimento docente poderia ser mais pertinente ao contexto 

da pesquisa do programa ao qual estou vinculada. 

Por meio das orientações da professora Talamira Taita Brito, foi possível perceber que 

a Síndrome de Burnout teria de ser diagnosticada e mapeada na rede de ensino de Jequié, no 

entanto, fizemos um pequeno levantamento e percebemos algumas dificuldades de acesso a 

um banco de dados atualizado com tais diagnósticos. Entendemos, através de algumas leituras 

superficiais à época em que o fenômeno do “mal-estar” docente, era um tema que tinha 

pertinência e se ajustava à realidade da cidade de Jequié-BA. Dessa forma, foi possível, além 

de compreender os vários fatores que contribuíram para que os professores trabalhassem 

adoecidos, investigar as diversas histórias de vida que levaram a um adoecimento, sem traçar 

um perfil detalhado da condição clínica dos participantes adoecidos pelo trabalho.  

Um olhar implicado no cotidiano dos professores 

As experiências profissionais levam o pesquisador a pensar sobre várias questões 

relacionadas à escola, às atividades de ensino, às situações enfrentadas neste espaço, como 

também em relação às pessoas envolvidas no âmbito educacional e à forma como se 

manifestam diante das circunstâncias enfrentadas no contexto escolar. São questões que 

suscitam o entendimento sobre como os professores lidam com o seu trabalho e quais as 

dificuldades enfrentam no dia a dia da profissão. 

É constante a exibição de notícias, nos meios de comunicação oral e escrito, revistas e 

periódicos da área de educação, sobre o sistema educacional e a atuação dos profissionais do 
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ensino. A partir daí, várias questões são levantadas sobre o papel do professor na sociedade, 

muitas vezes direcionando o assunto ao fracasso da educação e associando tais problemas ao 

trabalho docente, o que faz perceber que as afirmações apresentadas parecem pressupor maior 

responsabilidade a estes profissionais. Nesse sentido, diante das circunstâncias observadas no 

contexto escolar, é possível perceber que o campo de atuação profissional dos professores 

nem sempre oferece condições propícias para que estes se sintam verdadeiramente realizados 

em sua atuação.  

Para Codo (2006), são grandes as exigências em torno das atividades docentes, uma 

vez que, além de promover o conhecimento e a formação educacional dos alunos, o sistema 

educativo cobra dos professores uma atuação em condições adversas, o que pode, em alguns 

casos, desestimular estes profissionais.  

Dentre as dificuldades vivenciadas pelos docentes, listam-se os assuntos relacionados 

à indisciplina, à falta de interesse dos alunos, às dificuldades de aprendizagem, autoritarismo 

da gestão, aos relacionamentos difíceis entre os pares, ao excesso de trabalho, à falta de 

tempo, à má estrutura da escola, à escassez de materiais pedagógicos (muitas vezes é o 

próprio professor que se responsabiliza em providenciar produtos didáticos com seus custos).  

Ao mesmo tempo, devido a contradições enfrentadas no processo formativo, muitos 

professores, ao se depararem com o contexto escolar, não se sentem preparados para exercer a 

profissão, o que pode resultar em problemas, como o adoecimento, a desistência, entre outros 

(CODO, 2006). 

Tais inquietações que surgem a partir do trabalho docente em escolas públicas 

possibilitam perceber que o desenvolvimento do processo educativo nem sempre tem 

acontecido de forma favorável para estudantes nem para os professores. Nóvoa (1999) afirma 

que a situação de trabalho está muito relacionada às mudanças sociais e às novas realidades da 

contemporaneidade. Por esse motivo, faz-se necessário perceber as repercussões que estão 

ocorrendo na vida dos professores.  

Nóvoa (1999) aponta ainda que é interessante refletir sobre a ampliação do sistema 

educativo que era um sistema de ensino de elite e passou a ser um sistema de ensino de 

massas, com o acesso de mais pessoas oriundas de várias classes sociais à educação, surgindo 

daí novos problemas relacionados à qualidade do processo educativo. Segundo o autor, é 

diferente o trabalho escolar com um grupo de crianças homogeneizadas, em relação a uma 

quantidade de estudantes bem maior e diversa que levam consigo seus problemas sociais. 

Assim, surge mais um desafio para a profissão docente, se consideradas as classes 
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heterogêneas, em que os estudantes trazem consigo diversos problemas advindos de sua 

realidade social, de suas condições econômicas, das lacunas de conhecimento acumuladas no 

decorrer da vida escolar, entre outros fatores. 

Com relação aos docentes de ciências, é possível ainda observar certo distanciamento 

entre sua formação inicial e o exercício profissional. Sobre isso, Viveiro e Campos (2014) 

afirmam que nos cursos de graduação geralmente se oferecem diversos contatos dos 

licenciandos com atividades relacionadas à área específica de atuação, como experiências 

práticas em laboratórios, aulas de campo, manipulação de materiais concretos, entre outros, o 

que permite uma formação mais específica para o conteúdo das ciências. No entanto é 

ofertado pouco contato com o contexto escolar.  

Ao iniciar suas atividades no âmbito educacional, a maioria destes profissionais se 

depara com uma realidade bem distinta: o conhecimento técnico adquirido em sua formação. 

Tal conhecimento não pode ser posto em prática, pois, muitas vezes, a escola só possui como 

recurso pedagógico o livro didático, o que decepciona esses profissionais, exatamente pelo 

dato de estes almejarem planejar aulas mais dinâmicas e interessantes para o ensino de 

ciências. (VIVEIRO; CAMPOS, 2014). Tem-se, então, uma situação de início de carreira 

marcada por dificuldades de ordem material, as quais impactam na qualidade da aula 

oferecida por esses profissionais recém-iniciados na profissão, questão essa que pode, de 

alguma forma, interferir na atuação docente desses professores. 

Segundo Zabalza (2004), muitos egressos dos cursos de ciências, no início da carreira 

docente, não se veem como professores, pois sua formação, geralmente, privilegia a pesquisa 

e o ensino específicos da área das ciências em relação aos saberes pedagógicos, o que gera 

certa frustração para os que se deparam com a realidade escolar. O autor ainda ressalta que os 

professores são formados com um enfoque que tende a identificá-los com a pesquisa e a 

ciência pura, como se todos os estudantes fossem dedicar-se à pesquisa do mais alto nível na 

área específica de ciências.  

Para Krasilchik (2012), são vários os fatores que influenciam negativamente o ensino 

das ciências e, muitas vezes, iniciam-se nos cursos de licenciatura, uma vez que se formam 

profissionais com muitas dificuldades tanto na área metodológica, como também em relação 

ao conhecimento das próprias disciplinas específicas.  A autora ainda destaca outros aspectos 

do ensino de ciências vigente que tornam o trabalho dos professores uma rotina frustrante e 

cansativa, a saber: a dependência direta aos livros didáticos, a falta de laboratório nas escolas, 

a escassez de equipamentos para aulas práticas, a sobrecarga de trabalho dos docentes, o uso 
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frequente de aulas expositivas, em que não se tem em vista estratégias diferenciada de atuação 

em sala de aula.  

 Além disso, a maioria dos professores de ciências está submetida a uma rotina de 

trabalho cansativa, por cumprirem uma carga horária de cerca de quarenta a sessenta horas 

semanais, precisando sanar as dificuldades e suprir a desmotivação dos alunos. Para tanto, 

geralmente, visitam diariamente mais de dez turmas, num período condensado de cinquenta 

minutos por aula. Além desse fator, complementam a sua carga horária com outras 

disciplinas, já que as ciências dispõem de um número de aulas menor na matriz curricular de 

ensino, em relação a outras disciplinas, como português e matemática. Desse modo, os 

docentes desta área sentem-se obrigados a estudar outros campos do conhecimento para 

realizar seu trabalho, sendo estas apenas algumas contradições vivenciadas em seu dia a dia 

docente. (TEIXEIRA; BRITO, 2015) 

Diante desse contexto de trabalho, atuar na docência parece ser cada vez mais difícil, 

pois as habilidades adquiridas durante o processo de formação, muitas vezes, não podem ser 

exercidas. Como consequência disso, há uma grande dificuldade de encarar os desafios da 

docência e surgem cada vez mais professores desmotivados com a profissão. Segundo Esteve 

(1999, p. 36), “muitos educadores enfrentam o mal-estar de constatar que as circunstâncias 

efetivamente mudaram, tornando inúteis seus desejos de manter objetivos que já não 

correspondem ao contexto social”. 

   A perspectiva de melhorias da realidade de trabalho parece muito distante e muitos 

professores passam a não acreditar nos avanços do âmbito educacional. Ao se sentirem 

desmotivados, os docentes sentem-se desestimulados e criticam, de forma negativa, a escola, 

demonstram insatisfação. A partir daí, muitos passam a falar em desistir da docência, sendo 

que alguns até mesmo buscam investir em outro trabalho para se distanciar da profissão 

docente.   

Mendes (2002) aponta que é preciso buscar entender o processo de trabalho do 

professor, já que são profissionais que ocupam uma posição de destaque na sociedade e 

precisam, de alguma forma, ser reconhecidos pelo seu trabalho, assim como precisam ser 

valorizados pelas condições em que atuam no ambiente escolar. O autor ainda discorre que é 

comum que as atividades exercidas na docência estejam relacionadas a características 

pessoais de afeto, vocação, assistência e dedicação, fazendo com que estes profissionais 

exijam cada vez mais de si mesmo, tornando-se mais predispostos a conflitos e a estresse, 

comparados a outras profissões das quais não se exigem tal responsabilidade.     
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Os problemas relacionados às condições de trabalho dos docentes, como também a 

forma como cada profissional apropria-se e compreende a sua profissão, pode reproduzir, 

algumas vezes, a realização de um trabalho esvaziado de seu sentido, comprometendo a 

concretização de uma educação de qualidade. Este tema tem sido estudado e caracterizado em 

pesquisas nacionais e internacionais, as quais apontam para o mal-estar e para o adoecimento 

deste profissional, foco central da investigação em questão. 

A expressão mal-estar docente emprega-se para descrever os efeitos permanentes, de 

caráter negativo, que afetam a personalidade do professor como resultado das 

condições psicológicas e sociais em que exerce a docência, devido à mudança social 

acelerada. (ESTEVE, 1999, p.98). 

A esse respeito, pode-se citar a obra de Codo (2006), uma pesquisa realizada no 

Brasil, sobre o trabalho dos professores, destacando a exaustão emocional de quem ainda 

permanece no trabalho. Esteve (1999) também descreve, em seus estudos, os fatores 

causadores do mal-estar, as suas consequências e apresenta sugestões para a sua superação, 

enfatizando a importância de se investigar essa realidade mais atentamente, sendo estes alguns 

dos aportes teóricos relevantes que contribuem para o embasamento do presente trabalho. 

Outras pesquisas acadêmicas que abordam esta temática também foram encontradas, 

dentre as quais foram selecionadas três que abarcam as vozes dos professores para que se 

possam compreender os aspectos do mal-estar docente na relação entre trabalho dos 

professores da educação básica entre o contexto escolar: Andrade (2007), Bastos (2009) e 

Marcelino (2011). No entanto, não se encontrou pesquisas que direcionam a investigação para 

os professores de ciências. 

Andrade (2007) defende, em seu estudo, a articulação entre a organização do ensino 

brasileiro e as reformas educacionais para se compreender como estes aspectos podem 

repercutir situações de desgaste na profissão, evidenciando o quadro de adoecimento dos 

docentes de séries iniciais do ensino fundamental de uma escola de São Luís-MA. Além das 

entrevistas, a pesquisadora coletou dados por meio da análise de documentos, questionários e 

observação participante.   

 Bastos (2009) realizou um estudo com professores do ensino fundamental, os quais 

atuam em diferentes escolas da cidade de Betim-MG, em que procurou destacar dois aspectos: 

os fatores que mais contribuem para o surgimento do mal-estar e de que forma os processos 

individuais são vivenciados pelas docentes através deste fenômeno. 

 Marcelino (2011) utiliza as narrativas de professores do ensino fundamental e médio, 

de uma determinada escola em Porto Alegre-RS, para conhecer as correlações entre o 



24 
 

 

contexto de trabalho e o adoecimento dos docentes. A pesquisadora realizou a escrita por 

meio de uma linguagem literária, a fim de apresentar as concepções dos professores sobre o 

trabalho docente, o processo de ensino e como o adoecimento está relacionado ao que o 

docente vive no espaço de sala de aula e da escola. 

 Nesse sentido, acredita-se que a presente pesquisa pode se dar no contexto de trabalho 

do professor, pois é lá que se concretizam as práticas educativas de profissionais que se 

sentem exauridos emocionalmente a ponto de não se importarem mais com o seu trabalho ou 

com aqueles que usufruem dele. Para Esteve (1999), muitos docentes não acreditam mais nas 

mudanças e não buscam suportes internos e externos para a solução de problemas, o que, 

muitas vezes, repercute em sua saúde.  

De acordo com um estudo realizado junto à Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE), Vieira (2004) afirma que, em 2003, cerca de 22,6% dos professores 

solicitaram afastamento por licenças- médicas. Um dado que demonstra a forma acentuada de 

docentes que tem apresentado problemas de saúde durante o seu percurso profissional no 

Brasil. A autora afirma que as dificuldades encontradas no trabalho contribuem para o 

adoecimento de alguns professores, estes que apresentam: Síndrome de Burnout, estresse, 

dores de coluna, desgaste da voz, alergias e problemas cardíacos.  

 Gôuvea (2016) aponta, em uma investigação sobre as condições de trabalho e o 

adoecimento dos professores, que a CNTE tem assumido um papel importante na 

problematização de temas que envolvem a saúde e o trabalho dos docentes, através de 

pesquisas, formação política e sindical. O autor assegura que, ao promover discussões sobre o 

adoecimento docente, a CNTE não aborda o assunto apenas como um problema individual, 

mas sim numa perspectiva coletiva, já que se faz necessário investigar melhorias relativas à 

situação profissional de toda categoria. Ou seja, nessa perspectiva, é importante evitar a 

culpabilização dos professores pelo próprio adoecimento, ao mesmo tempo em que se busca 

discutir políticas de melhorias do trabalho docente e assistência ao professor adoecido. 

Por meio de dados apresentados por Codo (2006), em uma amostra de quase 39 mil 

trabalhadores em educação no Brasil, foi possível identificar que 31,9% dos indivíduos 

apresentaram baixo envolvimento emocional com o trabalho, 25,1% demonstraram exaustão 

emocional e 10,7% apresentaram quadro de despersonalização, o que levou os pesquisadores 

a concluir que 48,4% da categoria evidenciavam Burnout, ou seja, quase a metade dos 

profissionais investigados. Estes dados se revelam importantes, pois demonstram que a citada 

síndrome, esgotamento físico e mental que leva ao adoecimento durante o exercício da 
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profissão, está se tornando cada vez mais presente entre professores. 

Rocha e Fernandes (2008), em estudo realizado com professores do ensino 

fundamental da rede municipal de Jequié-BA, apontam que “a qualidade de vida dos docentes 

está comprometida”, estes afirmam que fatores, como cansaço, desânimo, condições de 

trabalho e o desgaste na profissão tem repercutido na saúde destes profissionais, interferindo 

fortemente nos objetivos pedagógicos da escola.  

 Sendo assim, a presente pesquisa intitulada “Narrativas de Professores de Ciências 

Sobre o Mal-Estar Docente: Trajetória, Adoecimento e Permanência” faz-se necessária, na 

medida em que possibilita, por meio destas vozes, identificar como estes docentes têm 

enfrentado a realidade profissional, pois o dia a dia junto aos alunos, em sua maioria 

adolescente, a intensidade dos acontecimentos, o contato direto e constante com os problemas 

e conquistas, tanto dos alunos quanto dos colegas, podem ser muito desgastantes tanto em 

nível físico quanto psicológico e emocional.  

A questão principal que norteará a nossa investigação consiste em entender como o 

mal-estar docente tem se manifestado na vida dos professores de ciências da rede estadual e 

municipal da educação básica de Jequié-BA. Para dar conta de responder a essa indagação, 

traçou-se, como objetivo principal, compreender como os professores de ciências vivenciam e 

permanecem em sua profissão, ao apresentar, dentre as manifestações do mal-estar, o 

adoecimento na profissão docente. Este trabalho, apesar de abordar sobre o adoecimento do 

professor, não pertence à área de saúde, por isso não haverá uma especificação quanto às 

doenças, mas sim suscitar uma discussão de como os docentes vivenciam este processo no 

trabalho. 

No primeiro capítulo, as concepções voltadas para trabalho do professor, as reais 

condições em que estes atuam, assim como tem acontecido à formação profissional dos 

professores para o ensino de ciências foram abordadas. As transformações sociais, as 

reformas educacionais, as exigências às quais este grupo de profissionais está submetido, 

assim como as contradições vivenciadas que, de alguma forma, provocam mudanças em sua 

atuação docente foram consideradas. 

 No segundo capítulo, discussões acerca do mal-estar, pesquisas sobre do adoecimento 

na profissão docente e sobre o que se tratam estas questões, além das manifestações que 

ocorrem com os professores atingidos por este fenômeno foram analisadas. Além de abordar o 

entendimento entre a relação das condições de trabalho e o adoecimento físico e mental nos 

docentes.  
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         No terceiro capítulo, faz-se uma abordagem sobre a permanência dos professores no 

trabalho, em que se optou compreender, através dos estudos de Huberman (1999), o ciclo 

profissional dos professores. Diante da trajetória profissional e dos dilemas enfrentados pelo 

profissional docente, procurou-se entender o conceito de resiliência neste capítulo, já que é 

um termo associado à superação. Para além disso, baseando-se nesta discussão, interpretou-se 

os enfrentamentos dos professores que permanecem no trabalho.  

 No quarto capítulo, descreveu-se o desenho metodológico da pesquisa, apresentando a 

pesquisa qualitativa na qual está fundamentado este trabalho, as características da pesquisa 

(auto) biográfica e o processo da investigação-formação, o qual se utilizou das narrativas 

escritas para constituição dos dados por meio de Caixas de Memórias. 

  No quinto capítulo, apresentou-se a análise dos dados, utilizando a análise 

compreensiva-interpretativa, de Souza (2014), para entendimento e aprofundamento do 

estudo, fundamentado nos referenciais usados na pesquisa. Para conclusão do trabalho, foram 

construídas as considerações finais acerca daquilo que se conseguiu investigar e apreender por 

meio da presente pesquisa.  
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1 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS E A CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE 
 

Eu não sei se eu aprendi ser a professora que a sociedade espera, o que eu sei 

é que eu repeti aquilo que eu vi os professores fazendo, principalmente os 

professores da minha área de ciências [...]. (Professora Júlia, 2017) 

 

 Neste capítulo, algumas questões sobre a formação dos professores de ciências, o 

exercício da docência e a constituição da identidade destes profissionais serão abordadas. Na 

maioria das vezes, as precárias condições em que muitos docentes realizam seu trabalho 

podem repercutir em um desgaste profissional, devido às contradições enfrentadas no 

contexto de atuação.    

 Nesse texto, pretende-se apresentar elementos sobre a realidade de trabalho dos 

professores de ciências, como tem ocorrido o processo de construção docente e como as 

discussões acerca dos dilemas enfrentados no cotidiano da escola podem contribuir para o 

entendimento sobre obstáculos vivenciados por estes profissionais, desde a sua formação 

inicial até o exercício da profissão.  

1.1 O trabalho docente e o processo formativo dos professores de ciências 

 As discussões sobre o trabalho docente são cada vez mais necessárias não só pelo 

papel relevante que os professores ocupam na sociedade, mas também devido às condições 

em que o labor é realizado. Assuntos relacionados à organização do contexto escolar e à 

situação de interação dos professores com o processo educativo são temas pertinentes para um 

melhor entendimento sobre a atuação destes profissionais. 

 Sempre vista como uma profissão de grande responsabilidade na qual os professores 

são os protagonistas, encarregados de promover valor à educação devido à realização de um 

trabalho de alta relevância social, a profissão do docente é impregnada de uma forte 

intencionalidade política. 

 Tardif e Lessard (2008) afirmam que a docência está subordinada ao ofício de preparar 

profissionais para o mercado de trabalho, uma vez que esta é uma função imprescindível para 

reproduzir conhecimentos necessários para formar novos profissionais no intuito de manter o 

desenvolvimento do capitalismo, sistema econômico em que os docentes são os agentes de 

reprodução da força de trabalho através da relação interativa que exercem com os sujeitos. A 

docência tem uma forte implicância para reproduzir, através de um trabalho interativo, os 

interesses de um sistema governamental.  
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 Com isso, os docentes são limitados ao exercício da sua função, deixando de assumir 

posturas autônomas de planejamento e organização das atividades de ensino para se tornarem 

os executores de programas curriculares que são impostos as suas ações em sala de aula. 

Dessa forma, estes profissionais são levados a tomar posturas contraditórias, por meio da 

rotinização do trabalho, dos isolamentos dos colegas e da degradação das habilidades e das 

competências profissionais docentes (CONTRERAS, 2002). 

 Entende-se, pois, que a existência de políticas públicas que implementem projetos  e 

tarefas no contexto escolar faz com que a docência passe a ser uma profissão pensada por 

profissionais que, muitas vezes, estão distantes da realidade educacional, já que são propostas 

ofertadas por instituições que estão à frente da organização de ensino, mas desconhecem as 

especificidades dos contextos escolares.  

 Para Contreras (2002), ao aumentar o controle e a burocratização do trabalho do 

professor, em que estes devem apenas cumprir as obrigações e regras impostas pelo sistema 

educacional, o ensino passa a ser cada vez mais regulamentador e repleto de tarefas. O autor 

afirma que o desempenho de diversas atividades e as exigências que são atribuídas aos 

professores acabam provocando diversos efeitos negativos nestes, reduzindo o seu trabalho à 

finalidade de dar conta das demandas das atividades que são propostas a eles. Desse modo, 

entende-se que a excessiva burocratização do trabalho e a falta de condições para a produção 

de ideias criativas tendem a tornar a profissão do professor mais cansativa e enfadonha. 

 A escola é uma organização educativa que exige muita dedicação de tempo, estudo, 

criatividade e desempenho. Todos esses fatores acabam envolvendo muitos dos docentes em 

responsabilidades que podem leva-los ao desgaste pessoal devido às condições intensas de 

trabalho, ocupações que não cabem só a ele resolver. (NÓVOA, 1999). 

 É perceptível que o trabalho do professor vem expressando menos autonomia, maior 

divisão e fragmentação em suas funções. Mesmo com a criação de políticas públicas para 

investir em educação, Nóvoa (1999) salienta que os professores não são valorizados de forma 

íntegra e digna, já que os salários continuam precários, as funções exercidas são múltiplas, a 

sobrecarga de trabalho é intensa e a formação inicial e continuada são, muitas vezes, 

ineficazes.  

 Ao se atentar para o crescimento do capitalismo na sociedade atual, pode-se observar 

as proporções inversas com a atuação docente no Brasil: enquanto o modelo econômico 

vigente ganhou todas as esferas da economia, a docência perdeu espaço no âmbito social e 

profissional, levando a uma crise na identidade da profissão docente. (CONTRERAS, 2002) 
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 Nóvoa (1999) aborda que os professores, há muito tempo, vêm sofrendo de uma 

situação de mal-estar na profissão, que causa desmotivação pessoal em relação à docência: o 

abandono, a insatisfação, a indisposição, o desinvestimento e a ausência de reflexão crítica, 

entre outros sintomas que demonstram uma autodepreciação do professor. Esta situação 

envolve a crise da profissão docente, que vem sendo bastante analisada e debatida pelos 

teóricos contemporâneos, a exemplo de Nóvoa (1999), Tardif e Lessard (2008) e Contreras 

(2008). 

 Desse modo, faz-se necessário analisar a forma contínua como os docentes tem se 

relacionado com seu trabalho e como se tem desenvolvido profissionalmente. É relevante 

enfatizar questões pessoais dos professores, seu vínculo com o trabalho, sua satisfação pessoal 

e profissional no intuito de garantir um bom desempenho nas atividades realizadas.  

 No ensino de ciências, são várias as dificuldades enfrentadas na profissão docente, 

pois, muitas vezes, já há uma desarticulação quanto à atuação do professor de ciências desde a 

sua formação inicial, em decorrência de uma demanda maior dos conhecimentos específicos 

do campo científico em detrimento dos assuntos relacionados à atuação pedagógica. Tal fator 

leva estes profissionais a enfrentarem o seu trabalho de forma contraditória e sem uma 

preparação adequada para atuar na realidade educacional. 

 Segundo Viveiro e Campos (2014), a universidade, apesar de ser um local adequado 

para a formação inicial, é um espaço que privilegia muito a produção de conhecimento 

científico por meio da pesquisa na área específica, um processo de formação que, muitas 

vezes, está distanciado do contexto de ensino e contribui pouco com elementos relevantes 

para atuação do professor.  

 A formação inicial docente, apesar de ser o início de uma longa caminhada na 

profissão, está implicada diretamente com o processo de construção de identidade dos 

docentes. Na verdade, segundo Nóvoa (1999), essa formação pode ser vista como o ponto de 

partida para o desenvolvimento profissional que se desenrola ao longo de todo o percurso 

profissional do professor.  

 Sob o ponto de vista legal, a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Lei 9394/96, artigo 62, 

determina como condição para o ingresso e permanência na carreira docente a formação 

mínima em licenciatura. Neste caso, entende-se que todos os profissionais que atuam na 

docência são profissionais que devem adquirir competências e habilidades para atuar no 

contexto educativo, possibilitando o sucesso na sua jornada como professores.    
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 Gatti e Barretto (2009) apontam que a formação inicial dos professores de ciências por 

muito tempo esteve pautada em um ensino técnico, distanciado dos conhecimentos 

pedagógicos. As autoras explicam que, a partir da Resolução Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) nº 01/2002, houve uma determinação do aumento da 

carga horária de estágios, maior relação entre atividades pedagógicas e da área específica das 

ciências, assim como o contato com a docência desde o início do curso. 

 O processo formativo nos cursos de Ciências, ao privilegiar as questões curriculares 

específicas, no qual a preocupação centra-se na garantia do domínio dos conteúdos, acaba não 

aproximando o licenciando do seu campo profissional. A formação inicial, apesar de 

contribuir muito para a construção do ser profissional, capacitar os professores para atuar 

frente a diversas realidades, na maioria das vezes, têm dado pouca ênfase ao campo 

pedagógico e às questões de ensino.  

 Como refere Nóvoa (1995, p.18), “[...] Mais do que um lugar de aquisição de técnicas 

e de conhecimentos, a formação de professores é o momento-chave da socialização e da 

configuração profissional.” Isso ocorre porque, na construção de ser um profissional que 

trabalha com diversas realidades como o professor, apenas o domínio do conteúdo específico 

não dá conta de uma atuação que promova mudanças e melhorias no processo educativo. 

 Segundo Tardif (2000), o modelo de formação baseada na racionalidade técnica 

reproduz uma percepção restrita sobre a docência.  A fragmentação das disciplinas, a 

valorização do conteúdo específico das ciências, o isolamento dos temas abordados, o 

distanciamento com a realidade de ensino são fatores que criam barreiras entre o futuro 

professor e o contexto no qual atuará. 

 Krasilchik (2012) afirma ainda que os cursos de licenciatura na área das ciências tem 

sido alvo de críticas em relação à formação dos professores, pois os questionamentos não são 

referentes apenas à atuação pedagógica dos licenciandos, mas também ao conhecimento do 

conteúdo específico, já que as aulas são realizadas por meio da estreita dependência dos livros 

didáticos, o que demonstra a baixa qualidade das aulas. O que se pode observar, a partir disso, 

é que muitos professores já saem das licenciaturas apresentando dificuldades em exercer seu 

trabalho com competência, já que existem contradições tanto na sua formação na área 

específica das ciências, quanto em relação aos conhecimentos pedagógicos que lhes dão base 

para o exercício da docência.  

 Ao discorrer sobre a necessária formação ampla de professores, Imbernón (2009) 

destaca que é preciso contemplar a aquisição de uma diversidade de saberes, que contribua 
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para que os alunos tornem-se profissionais preparados para atuar frente às complexidades da 

profissão docente. Para isso, os conhecimentos obtidos na formação docente precisam levá-los 

a entender melhor acerca do seu campo de atuação profissional. Nesse sentido, torna-se nítida 

a necessidade de uma formação mais global, com a aquisição de saberes que levem os 

envolvidos a desenvolverem a capacidade de entenderem a realidade socioeducacional na qual 

estão inseridos, se posicionarem diante dos desafios impostos por essa realidade e agirem de 

forma autônoma e criativa no dia a dia da sala de aula. 

 É possível observar, dentro do espaço escolar, que, ao iniciar a carreira docente, a 

maioria dos profissionais tem interesse pela docência e demonstra empenho na aquisição de 

saberes e práticas, no entanto, ao atuar com as primeiras experiências em sala de aula, 

acontece um choque de realidade. Isso ocorre porque, muitas vezes, conforme preconizam 

Tardif e Lessard (2008), o insuficiente contato com o contexto educacional, enquanto alunos 

de graduação, não favoreceu aos futuros professores de ciências uma compreensão mais 

ampla sobre a docência.  

  Em um estudo realizado com professores de ciências biológicas, Diniz-Pereira (2000) 

aborda sobre as representações que os docentes vêm construindo acerca do processo de 

ensino, por meio do qual se pode perceber que, durante a formação inicial, os graduandos dão 

um destaque maior à pesquisa em relação à docência. O autor ainda afirma que os biólogos 

em formação são impulsionados a construírem saberes considerados mais relevantes sobre os 

conteúdos específicos da biologia, sendo incentivados pela pesquisa nessa área do 

conhecimento. Enquanto isso, a formação para docência é comprometida. Por esse motivo, 

urge a necessidade de uma aproximação maior com o contexto no qual irão atuar, devendo 

esta ser: 

Orientada a fim de resolver, desvendar e solucionar problemas ou responder 

perguntas, a pesquisa parece representar uma atividade mais inteligente, criativa, 

ilustre e privilegiada do que o ensino. Segundo essas representações, é possível 

deduzir que o pesquisador é aquele que produz, cria, gera novos conhecimentos, 

cabendo ao professor simplesmente transmiti-los aos seus alunos. (DINIZ-

PEREIRA, 2000, p. 133-134). 

 Por outro lado, questões relacionadas à formação docente, principalmente no que se 

referem às práticas de ensino e ao contato com contexto escolar, precisam ser mais discutidas 

nos cursos de licenciatura.  É importante questionar o olhar que reduz a formação dos 

professores de ciências à mera transmissão do conhecimento técnico e buscar uma formação 

mais completa, no intuito de garantir uma docência de qualidade, de modo que os professores 

desenvolvam-se profissionalmente, a partir de uma aproximação com o cenário em que 
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exercerão a profissão. 

 Imbernón (2009) aponta que os obstáculos encontrados durante a formação provocam 

algumas circunstâncias de abandono progressivo por parte dos professores nos cursos de 

licenciatura. As práticas de ensino, pouco ou nada inovadoras, não contemplam as 

expectativas dos graduandos, que muitas vezes esperam mais dos cursos de licenciatura. E 

quando isso ocorre, a formação deixa de ser um estímulo para o desenvolvimento profissional, 

o que leva à desqualificação da profissão. 

 Diniz-Pereira (2007) afirma que a formação inicial de professores não tem favorecido 

uma transformação na atuação docente. As atividades de ensino proporcionadas pelos cursos 

de licenciaturas, principalmente os estágios, não permitem uma mudança de concepções e 

posturas dos futuros docentes, sendo esta ainda uma formação carente com relação ao 

conhecimento da realidade educacional.  

 A respeito dessa formação, Tardif (2000) aponta para o fato de que os professores são 

profissionais que passam muito tempo dentro do seu local de trabalho, nas salas de aula, na 

média de dezesseis anos antes de começar a trabalhar. Essa experiência materializa grande 

parte de conhecimentos anteriores que resistem às mudanças propostas nos cursos de 

formação. É como se aquilo que fora vivenciado durante o percurso escolar sobre o papel 

docente ficasse na memória dos alunos, fazendo com que estes imitem atitudes de professores 

os quais fizeram parte da sua formação escolar. Em situações imprevistas, na sua atuação 

profissional, muitas vezes, o professor acaba reproduzindo padrões de prática de seus 

docentes durante a infância, do repertório da experiência escolar, nem sempre de forma 

consciente.  

 Tardif (2000) relata que, mesmo que os professores não mencionem suas experiências 

escolares como fatores que influenciaram sua prática, quando perguntados diretamente sobre 

isso, percebem-se em suas lembranças, de forma indireta, que essas experiências foram 

também fatores determinantes. Partindo dessa perspectiva, pode-se observar que, na atuação 

profissional dos professores, a vivência desses profissionais enquanto alunos tem participação 

importante nas atuais escolhas enquanto professores e na forma de conduzir as aulas.  

 É preciso enfatizar que o processo formativo nas licenciaturas de ciências tem um 

papel fundamental no desenvolvimento profissional do futuro professor, quem pode garantir a 

estes a aquisição de competências e habilidades para intervirem com qualidade na docência, já 

que são estes profissionais que atuarão na educação básica. Isso acontecerá levando em 

consideração aquilo que desenvolveram durante sua formação inicial, construindo, assim, um 
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modo de atuação predominante, segundo Viveiro e Campos (2014). 

 Dessa forma, se o professor de ciências, desde sua formação inicial, tem um contato 

maior com o contexto de atuação profissional, percebe os desafios que enfrentará, entenderá 

as complexidades apresentadas no seu campo de atuação ao se aproximar deste e conhecerá 

de perto a sua realidade de trabalho, de modo a refletir de forma mais consciente sobre sua 

futura profissão. 

1.2 Construção da identidade e atuação dos docentes de ciências  

As reflexões apresentadas sobre a formação inicial dos docentes de ciências apontam 

para um processo formativo baseado na aquisição de uma prática pedagógica em que o 

domínio científico é apresentado como mais necessário do que a preparação para a docência, 

já que a pesquisa e os conhecimentos específicos da área das ciências são considerados como 

mais relevantes do que as atividades de ensino. No entanto, este tipo de formação tem 

contribuído para que os professores atuem de forma mecânica, apenas reproduzindo 

conhecimentos científicos e bloqueando o envolvimento pessoal destes profissionais em 

relação ao seu trabalho.  

O processo formativo pautado em padrões técnicos pouco pode contribuir para a 

construção da identidade docente, segundo Nóvoa (2000). Ou seja, Mesmo sendo de grande 

relevância os conhecimentos específicos de ciências para que os professores atuem de forma 

efetiva em sua profissão, é necessário que estes estejam preparados para lidar com o contexto 

escolar, com as relações que serão estabelecidas neste espaço e com um melhor entendimento 

sobre o processo educacional.  

Para Dubar (2005), em seu contexto de trabalho, o profissional apreende uma 

diversidade de pensamentos e valores, adquire novas posturas e significados em relação 

àquilo que surge no seu processo de atuação. Essas experiências cotidianas permitem que os 

trabalhadores construam uma identidade, que repercute em sua maneira de se colocar frente às 

situações vivenciadas.  

Marcelo (2009) afirma que o modo como o professor pensa e age em diferentes 

situações da sua vida refletem na forma de sua ação pedagógica. Dessa forma, a identidade 

profissional está relacionada tanto à pessoa em suas construções particulares, como ao 

contexto em que está inserido. Muitas vezes o docente age por meio de posturas próprias, de 

acordo com aquilo em que acredita em resposta a uma situação da docência. Já Gatti (1996) 

salienta que o olhar que o professor tem sobre si, sobre a sua atuação e suas concepções ao 

longo da profissão faz parte do processo de construção da identidade docente, sendo que esse 
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processo não é estático, mas se reconstrói no decorrer das vivências sociais e individuais.  

Dessa forma, é na relação com o contexto de trabalho e através das ações pedagógicas 

que o docente vai construindo a sua imagem. Nesse movimento, origina-se o processo de 

formação identitária do professor, que o auxiliará quanto à forma como este se posiciona e 

interpreta o contexto em que atua, assim como no que tange às suas relações com o outro.  

Na atualidade, o que se percebe é uma situação de stress e desmotivação entre os 

docentes, em que as atuais condições de trabalho restringem as oportunidades de 

desenvolvimento profissional. Desde a formação inicial, há algumas limitações que impedem 

que os professores tenham um envolvimento maior com o contexto de atuação e, ao adentrar o 

campo de trabalho, muitas vezes não conseguem enfrentar as contradições apresentadas de 

forma eficiente.  

Em um estudo realizado por Ambrosini (2012) com professores de ciências pôde-se 

observar que estes profissionais apresentam dificuldade de se identificar com a carreira; os 

familiares não se entusiasmaram pela escolha da docência; os estudantes desta área 

identificam-se mais com a atividade de conhecimento específico à profissão de professor. 

Com isso, a construção da identidade dos docentes de ciências encontra-se fragilizada. Em 

direção semelhante, a pesquisa de Diniz-Pereira (2011) afirma que o desprestígio acadêmico 

quanto às atividades que envolvem a docência tem feito com que muitos docentes em 

formação tenham dificuldade em se assumir professor. Essa falta de reconhecimento como 

profissionais que atuarão na educação é uma característica de grande relevância para a 

construção da identidade docente, mesmo que este não seja um atributo bem visto acerca da 

profissão que irão exercer.  

 Ao discutir sobre a formação e condições de trabalho dos professores de ciências, é 

interessante repensar sobre o exercício da profissão docente, sendo importante buscar 

compreender sobre o desafio atual de construir a sua identidade profissional, uma vez que a 

docência é uma das profissões mais citadas no foco das exigências sociais. Nóvoa (1999) 

afirma que os professores sentem-se limitados em realizar um bom trabalho educativo, uma 

vez que torna-se permanente o desejo de abandono da profissão. Junta-se às dificuldades 

acima mencionadas, de ordem familiar, de prestígio social e acadêmico, a desvalorização 

social associada às dificuldades do dia a dia na escola, problemas com os quais o professor 

tem de lidar desde o início de sua atividade profissional. 

 Os estudos acerca da identidade docente geram a seguinte reflexão: os caminhos 

percorridos para o desenvolvimento profissional são permeados de obstáculos e muitos 
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acabam se sentindo insatisfeitos com a profissão, esse fator pode resultar em uma crise de 

identidade docente.  

[...] A profissão docente tornou-se pouco selectiva, levando a que muitos a 

exercessem sem habilitações específicas, com pouca qualificação e preparo 

profissional, criando a base do estereótipo ‘qualquer um pode ser professor’, 

permitindo o funcionamento da educação escolar com ‘mão-de-obra barata’. Além 

disso, muitos têm ingressado na profissão de forma transitória, por falta de outras 

alternativas profissionais, e não por vocação ou como forma de realizar um projecto 

profissional anteriormente definido. Assim, muitos dos sujeitos que ingressam na 

profissão docente apresentam uma baixa preparação e, provavelmente, baixa 

competência profissional, para além de uma reduzida motivação para a profissão 

docente. (JESUS, 2004, p. 195) 

 

 Diniz-Pereira (2011) afirma que a representação social da docência é apontada como 

uma profissão desvalorizada, o que, de certa forma, implica a construção da identidade dos 

docentes. E o discurso demagógico, em relação às melhorias das condições de trabalho dos 

professores, tem contribuído para a perpetuação deste significado, já que as mudanças 

positivas de fato não acontecem. 

 Dessa forma, percebe-se que a trajetória de vida social dos indivíduos possui grande 

importância na construção da sua identidade profissional, desde a escolha da profissão, ao 

processo formativo, à saída das instituições acadêmicas, até ao confronto com o mercado de 

trabalho. Vale destacar que muitos acontecimentos, durante o percurso profissional, surtem 

efeitos marcantes para a formação de uma identidade, a partir da qual se delineará uma 

trajetória de trabalho e a projeção da carreira. 

 Com relação às condições de trabalho dos docentes de ciências, é possível perceber 

diversas contradições vivenciadas por este grupo de professores, fator que tem interferido 

muito numa atuação de qualidade. Ao iniciar o seu trabalho no espaço escolar, a maioria 

destes profissionais depara-se com situações bem distintas ao que se tinha como expectativa. 

A esse respeito, Zabalza (2004) reconhece que muitos docentes da área de ciências, no início 

da carreira, não se vêem como professores, pois uma grande parte se percebe como um 

profissional técnico da sua área de ensino, o biólogo, o químico ou o físico. As atividades da 

pesquisa científica, nestas áreas de conhecimento, são mais valorizadas por creditar um status 

maior a estes profissionais. 

 Dessa forma, muitos professores, ao enfrentar as demandas da docência, sentem-se 

desapontados ao se depararem com a realidade da escola, pois são profissionais que aspiram a 

uma atuação direcionada ao ensino do conteúdo específico e sentem dificuldades para 

relacionar os conhecimentos das ciências às ações pedagógicas diferenciadas. Ao dispuserem 
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de poucos recursos didáticos, não inovam quanto às atividades propostas durante o processo 

de ensino.  

 Outra contradição vivenciada por este grupo de trabalhadores diz respeito à área de 

ensino em que atuam nas escolas, muitos não trabalham em sua área de formação, já que, ao 

ingressarem na escola, agora como docentes, são quase sempre direcionados a trabalhar 

também com outras disciplinas para não sofrerem com a excedência. De acordo com Teixeira 

e Brito (2015), quando os professores não conseguem completar a carga horária de trabalho 

semanal nas escolas com as disciplinas de sua formação, neste caso Ciências, precisam 

atribuir-se de outros campos de ensino para não ficarem excedentes, já que, ao ficarem à 

disposição do Estado, possivelmente serão recolocados em outras escolas onde houver vagas.  

 Krasilchik (2012) aponta incoerências no ensino de ciências, tais como: má qualidade 

dos livros didáticos; atividades nos laboratórios de Ciências que são muitas vezes 

inexistentes, pois em muitos casos não existe um local adequado para a realização desses 

trabalhos; ausência de equipamento para aulas práticas; sobrecarga de trabalho dos 

professores, sendo que a grande maioria desses profissionais tem um número excessivo de 

horas de trabalho na semana, atuando 40 horas ou mais e com a carga horária de atividades 

extensa. Todos esses fatores levam a uma dificuldade na melhora da prática pedagógica 

desses professores, gerando a falta de condições adequadas para o aperfeiçoamento em 

serviço desses profissionais. 

 Esse contexto suscita o entendimento de que os docentes de ciências têm vivenciado 

uma intensificação no trabalho, por esse motivo está cada vez mais é difícil atuar frente aos 

conflitos e às precárias condições profissionais, podendo até mesmo comprometer a saúde do 

professorado. Consequentemente, as atitudes e desempenhos destes profissionais influenciam 

de alguma forma na qualidade do processo educativo, que tem se mostrado ainda muito 

insatisfatório. 

 Estas discussões acerca do trabalho do professor de ciências poderão contribuir para o 

entendimento sobre a inserção deste grupo de profissionais no mundo do trabalho, bem como 

favorecerá o entendimento acerca do modo como vem acontecendo a formação inicial e de 

que forma apresentam-se no processo de construção identitária destes profissionais. Para além 

disso, surgem também questionamentos acerca dos dilemas enfrentados pelos docentes em 

sua atuação e como incorporam isso a sua vida funcional. 

 Entende-se que o percurso profissional dos professores de ciências é realizado em 

meio a uma diversidade de experiências, que contribuem para a construção da identidade 
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destes profissionais. No entanto, é possível concluir que a formação e condições de trabalho 

dos docentes são efetivadas de forma limitada e com muitas contradições, já que há uma 

prioridade do ensino específico das ciências em relação aos conhecimentos pedagógicos, além 

da falta de estrutura e recursos para que a atuação dos professores seja mais exitosa na escola.  

 Dessa forma, o distanciamento que há entre o processo formativo e a realidade 

educacional dos professores de ciências pode interferir na qualidade do ensino, já que as 

tentativas de mudanças e melhorias na educação nem sempre atendem aos anseios dos 

docentes, os quais são expostos a uma sobrecarga no trabalho. 
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2 O MAL-ESTAR NA PROFISSÃO E PROFISSÃO PROFESSOR 

 

Quando me dei conta, estava sem nenhuma condição física, nem psicológica 

em estar numa sala de aula. (Professora Vida, 2017) 

 

 Neste capítulo, será apresentada uma revisão de literatura sobre o mal-estar na 

profissão docente, em que os fatores que contribuem para incidência do adoecimento na 

docência serão explanados.  Inicialmente, uma discussão acerca do que se entende por “Mal-

Estar” será apresentada, em seguida, com base em diversos estudos, os fatores externos que 

estão relacionados às mudanças sociais que influenciam no papel do professor e, os fatores do 

contexto de trabalho que interferem na atuação docente serão apresentados. Por fim, a forma 

como as pesquisas abordam sobre o adoecimento na docência será aludida.  

2.1 O mal-estar docente 

As mudanças e exigências atuais da sociedade têm provocado alterações em diversas 

esferas, dentre estas a educação. De alguma forma, todos os envolvidos com a escola têm 

sofrido com as dificuldades enfrentadas dentro do espaço escolar, pois muitas vezes não 

conseguem atender às expectativas do contexto social. Assim, toda a sociedade cobra 

melhorias em relação à qualidade do ensino, como também exigem, daqueles que participam 

diretamente do processo, os alunos e professores, a qualidade, porém não se vislumbra um 

avanço significativo no que tange à educação.  

Nesse processo, são os docentes os mais questionados ou responsabilizados devido aos 

resultados insatisfatórios no contexto educacional. No entanto, são estes profissionais que 

assumem e enfrentam o cotidiano complexo da escola, presenciando cada vez mais situações 

difíceis em sua profissão, além de serem pressionados com as exigências de melhorias no 

ensino.  

Dessa forma, de acordo com Esteve (1999a), os professores tem se deparado com as 

novas conjunturas sociais e, muitas vezes, acabam sendo forçados a desenvolver mal o seu 

trabalho, são responsabilizados por falhas durante a sua atuação e, com isso, são obrigados a 

lidar com as críticas na profissão docente. Diante da pressão de diversas fontes sobre a 

qualidade do ensino, os professores são obrigados a utilizar diversos mecanismos de defesa na 

tentativa de aliviar a tensão vivida no trabalho.  

Para além de tais fatores, percebe-se que muitos professores têm demonstrado 

constrangimento ou desmotivação ao falar das reais circunstâncias vivenciadas em sua 
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profissão. Ao atuarem em situações de desajuste com o trabalho, na maioria das vezes, 

sentem-se obrigados a procurar uma forma de exercer suas atividades com êxito e muitos 

buscam encontrar soluções para melhorar as reais condições vivenciadas. No entanto, são 

variadas as reações que os docentes apresentam ao se deparar com as contradições da 

profissão. 

Esteve (1999) afirma que essas reações negativas não alcançam igualmente a todos os 

professores, pois muitos encontram formas positivas de lidar com as mudanças no âmbito 

educacional, superando as condições difíceis. O autor aponta que há aqueles que não 

conseguem atuar com mais qualidade, mas se mantêm na profissão, por isso a eficácia do 

trabalho é comprometida; os que continuam usando formas de ensino ultrapassadas, muitas 

vezes, por não saber substituí-las, adotam uma postura contraditória durante as atividades 

desenvolvidas. Frente a isso, contata-se que o grupo de docentes é atingido pelo mal-estar 

diante das reais dificuldades encontradas no trabalho.  

Marchesi (2008) apresenta outros termos que podem traduzir o mal-estar docente: 

“exaustão” ou “estafa”, sendo estes sentimentos de desilusão relacionados às experiências 

profissionais que afetam, de forma profunda, os fundamentos do trabalho, da competência 

profissional, das relações pessoais e do sentido da sua atividade. Tal fato interfere muito na 

capacidade de o profissional interessar-se pelos movimentos do contexto educativo. 

O mal-estar pode ser percebido a partir de alguns aspectos, de acordo com Esteve 

(1999) e, entre eles, um dos mais importantes é o absentismo, que diz respeito à ausência do 

professor ao seu local de trabalho, quando o profissional opta por aliviar as tensões 

acumuladas por intermédio de faltas constantes, de licenças trabalhistas ou o por meio de 

ausência no trabalho por alguns períodos, dando apenas uma justificativa por sua ausência. E 

não é difícil perceber por que essa é uma das situações que mais chamam atenção dos 

pesquisadores, uma vez que a ausência física do professor é sentida rapidamente por toda a 

comunidade escolar, especialmente pelos alunos e pela direção escolar. 

Esteve (1999) ainda cita outras formas de demonstrar o mal-estar: pedidos constantes 

de transferência do local de trabalho, uma vez que o docente acredita que, em outro espaço, o 

nível de conflitos seria menor do que na escola em que atua; o estresse, também relacionado 

ao comportamento negativo do professor com o seu ofício, percebido nos quadros de 

emotividade exacerbada, irritação, tensão, ansiedade, frustração, entre outros; e o desejo de 

abandono da profissão, quando alguns professores almejam a ascensão profissional em outras 

áreas devido ao desencanto com a docência.  
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O adoecimento é, segundo esses aspectos, o tema central de discussão desta pesquisa, 

uma vez que este é um fator preocupante que tem atingido os professores em sua trajetória 

profissional. Prova disso são as pesquisas, a exemplo de Codo (2006), as quais indicam que é 

cada vez maior o número de docentes que se afastam com licenças médicas. Por outro lado, 

Pereira (2016) aponta que há aqueles profissionais que, em paralelo com a profissão, 

adoecem, mas permanecem no trabalho fazendo uso de medicamentos no intuito de diminuir 

os sintomas apresentados por algum tipo de enfermidade.  

Vislumbrando a realidade, esse panorama demonstrado pelos autores acima é similar a 

uma série de situações encontradas nas diversas escolas do Brasil, especificamente local e 

público da pesquisa em questão: é perceptível que, assim como nas pesquisas demonstradas 

acima, os professores estão mais propensos a doenças, a estresses, a descontentamentos, por 

conta dos dilemas advindos da profissão que escolheram. 

Algumas das características mais marcantes do mal-estar reveladas por Marchesi 

(2008) são: esgotamento emocional- sensação de sobrecarga com os desafios do trabalho; 

despersonalização – distanciamento com os sujeitos envolvidos na profissão; e a redução de 

conquistas profissionais – diminuição do envolvimento com as atividades da profissão. Estas 

considerações pressupõem que o mal-estar docente está muito vinculado à sensação de 

desconforto em relação à profissão, visto que os profissionais que vivenciam esta experiência 

evidenciam comportamentos negativos, ao demonstrarem que não estão satisfeitos com as 

ações que competem à docência. Como consequência, este é um fenômeno interfere, de forma 

contraditória, nas melhorias do processo educativo.  

Conforme Pereira (2016), desde meados da década de 80, as escolas começaram a se 

mostrar um espaço conflitante. O autor relaciona a insatisfação dos professores em relação à 

profissão, em decorrência dos baixos salários, das precárias condições de trabalho, das 

insuficientes oportunidades de promoção e do desprestígio social. Todos esses aspectos estão 

associados à docência, já que é constante a busca pelas melhorias nas condições de trabalho, 

por meio de manifestações e greves da categoria.  

É possível perceber que os professores, desde décadas passadas, começaram a sofrer 

diante das novas relações e exigências que surgiam no sistema escolar, haja vista que as 

demandas aumentaram e o exercício da docência entrou em crise, o que gerou um estado de 

angústia em sua relação ao trabalho. 

Em muitos estudos relacionados ao mal-estar (ESTEVE, 1999; CODO, 2006; 

PEREIRA, 2016, MARCHESI, 2008), ressalta-se que, na profissão docente, há duas formas 
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de o professor absorver os aspectos negativos advindos do âmbito de atuação. Estes aspectos 

podem estar relacionados a fatores externos ou a fatores provenientes do contexto de trabalho. 

Os primeiros fatores são os que influenciam os desafios docentes na escola, a saber: as 

mudanças quanto aos objetivos do ensino, as transformações em relação ao apoio de contexto 

social, a imagem social do professor, ou seja, as alterações quanto ao papel do professor na 

sociedade. Já os fatores do contexto de trabalho são os que incidem diretamente na ação 

docente, como os recursos materiais, as condições de trabalho desfavoráveis, a violência nas 

escolas e as exigências características da profissão.   

Estes dois tipos de fatores pontuados acima se referem à forma como os professores 

precisam lidar com a profissão e como são vistos pela sociedade, aspectos que podem 

influenciar na maneira que estes se relacionam com a docência. As implicações pessoais do 

docente no que tange ao seu trabalho podem se dar tanto de forma positiva, dentro de um 

contexto que permite um bom desenvolvimento do trabalho, como de forma negativa, quando 

o professor  sente-se impotente para resolver os problemas impostos pela profissão. 

Dentre os efeitos suscitados pelas exigências do trabalho e as tensões geradas por não 

saberem lidar com situações complexas advindas do cotidiano dos professores, é importante 

compreender, de fato, como ocorre a interferência dos fatores relacionados à profissão 

docente que tem cada vez mais atrapalhado a qualidade de atuação destes profissionais, 

ocasionando o mal-estar na profissão. 

2.2 Mudanças sociais que interferem no papel do professor 

 São muitas as transformações que tem ocorrido na sociedade, as quais alteram a 

dinâmica escolar. As demandas de trabalho aumentam e, para atender às novas gerações, os 

docentes precisam se preparar para atuar frente às mudanças e às exigências sociais que se 

apresentam. No entanto, as novas posturas que os professores precisam tomar muitas vezes 

causam impacto de ordem emocional, pedagógica ou laboral e repercutem na ação educadora 

desses profissionais. 

De acordo com Marchesi (2008), o crescimento do acesso à informação e ao 

conhecimento, as mudanças da família e dos próprios alunos, as modificações no mercado de 

trabalho, os valores sociais emergentes são alguns dos atributos que atingem a atuação do 

professor em seu trabalho, já que são questões que demandam novas competências e posturas 

destes profissionais.   

Ao mesmo tempo em que se exige dos docentes um olhar para atender às necessidades 

pessoais dos alunos, em outros momentos lhes é imposta uma política educacional, segundo a 
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qual as emergências do contexto coletivo são mais relevantes para serem trabalhadas de forma 

imediata. Tais mudanças de posturas fazem com que o professor apresente dificuldades em 

compreender, de fato, os reais objetivos do seu trabalho.  

Esteve (1999) afirma que as exigências sobre as ações docentes aumentaram de acordo 

ás mudanças do contexto social em que estes profissionais exercem a sua profissão, assim 

como modificaram-se as expectativas, o apoio e o julgamento desse contexto social sobre os 

educadores, fazendo-os responsáveis diretos sobre a tarefa educacional nas sociedades. Ou 

seja, responsabilizar o professor pela qualidade da educação, como um todo, com suas 

entranhas tão complexas, configura-se como um elemento de pressão externa com o qual, nem 

sempre, os professores estão preparados para lidar. 

Muitos professores sentem-se limitados e despreparados, devido às práticas 

pedagógicas que aprenderam em momentos distantes do atual, quando havia outras 

exigências. Esteve (1999) indica que tal fato pode gerar sentimentos contraditórios nos 

docentes, como: conflitos entre os ideais e a realidade que atua; inibição e rotinização da 

prática, diminuição da implicação com o magistério; resistência às inovações; predomínio da 

ansiedade e autodepreciação, em que chegam a se culpar por não alcançar os princípios 

pedagógicos propostos; e a aceitação do conflito, sem dar muita importância às novas 

realidades propostas.  

As contradições vivenciadas pelos professores estendem-se quando são requisitados a 

lidar com novas tarefas sem deixar de cumprir as antigas. Para Marchesi (2008), a grande 

quantidade de informação que deve ser passada em um tempo curto de atuação, os valores 

atuais da educação que tem se modificado a cada época, a difícil relação com as famílias dos 

alunos fazem parte do risco de perder a autoestima profissional.  

Ao precisar lidar com as exigências e mudanças as quais passaram a existir na 

profissão, Pereira (2016) afirma que os professores entram num grande momento de incerteza, 

devido às dificuldades de manterem a eficácia do que fazem.  Para o autor, as referências 

deste grupo de profissionais, que antes eram estáveis, ligadas à tradição de uma imagem 

idílica1, tornam-se fonte de sofrimento.  

Esteve (1999a) aborda que houve importantes transformações na atividade docente, 

que, no passado, era mais tranquila, dedicada ao ensino da ciência, quando as relações no 

espaço escolar eram passivas. Porém, atualmente, passou a ser uma tarefa esgotante, pouco 

                                                           
1 Imagem idílica: “o professor mais do que educador, aparece como amigo conselheiro” (Esteve, 1999, 

p. 41). 
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compreendida, muito menos reconhecida, vista como uma profissão inferiorizada na 

sociedade. 

A imagem do professor ainda é apresentada de uma forma contraditória pelos meios 

de comunicação. Segundo Esteve (1999), de um lado há o enfoque idílico, em que é 

acentuado o perfil amigo e conselheiro, mais voltado para as relações pessoais no espaço 

escolar. Por outro lado, aparece uma profissão conflitiva, em que os docentes enfrentam as 

dificuldades relacionadas ao seu ofício, o que tem reforçado mais ainda a sensação de mal-

estar por este grupo de trabalhadores.  

De certa forma, pode-se considerar elevado o esforço dos professores para lidar com 

os conflitos pessoais que surgem, pois a profissão docente parece demonstrar uma divergência 

em relação à posição que esses profissionais ocupam na sociedade. São estes os sofredores 

que vivenciam uma profissão conflituosa e, ao mesmo tempo, são os profissionais da 

educação por serem vistos como heróis, alguém de quem se espera resultados positivos em 

suas atuações profissionais. E este papel social tão conflitante acaba por gerar conflitos 

internos e externos aos docentes, que, constantemente, se sentem confusos em relação aos 

seus objetivos enquanto profissionais na sociedade atual. 

Esteve (1999a) afirma que a duplicidade de sentido em relação à imagem docente e do 

seu trabalho profissional pode gerar uma crise de identidade, provocando uma diminuição na 

sua motivação pelo trabalho.  Aquilo que ele vivencia em sua atuação profissional no espaço 

escolar, relacionado às condições de trabalho, ao contexto em que exerce a docência e às 

tensões negativas, associadas a sentimentos e emoções interiores, provocam uma 

intensificação no mal-estar deste trabalhador. 

A posição social da profissão docente é um aspecto muito forte de insatisfação por 

parte deste grupo de trabalhadores. Para Alves (1997), esta é uma representação social 

preconceituosa que inferioriza o papel do professor na sociedade, visto muitas vezes como 

coitadinho, sofredor, mal remunerado, entre outras características negativas. Além de tudo 

isso, é possível perceber que se modificou o apoio do contexto social com relação à atuação 

dos professores, pois são estes maiores responsáveis por todos os déficits, fracassos, 

imperfeições que possam estar relacionados aos resultados quanto ao processo educacional.  

 Esteve (1999a) reconhece que, no passado, os pais estavam dispostos a apoiar o 

sistema de ensino, mas, na atualidade, há uma proteção maior dos alunos por parte dos 

responsáveis. Dessa forma, o exercício da docência revela-se não é reconhecido socialmente, 

por isso, torna-se bastante comum, atualmente nas escolas, registros de conflitos entre 
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professores e pais por conta de problemas quanto à relação pedagógica ou disciplinar frente 

aos alunos. 

 No momento atual, o professor ainda não tem um papel redefinido na sociedade: se 

antes ele se limitava às atividades de ensino, com as novas demandas da função docente, são 

exigidas posturas que esse profissional, sozinho, não consegue resolver. Os problemas sociais 

relacionados à fome, à miséria, ao desajuste familiar, à violência, entre outros, não podem ser 

solucionados pelo professor (AGUIAR; ALMEIDA, 2011). Essa incerteza quanto ao papel 

social pode ser também, entre professores, fator de angústias, estresse, desmotivação etc 

 Nesse contexto, as repercussões sociais que estão ocorrendo no contexto educacional 

constituem-se como um problema para que se consiga acompanhar as mudanças de valores, 

hábitos e costumes, sendo estes grandes desafios impostos pela sociedade à escola. Os 

docentes sentem-se limitados ao atuarem em situações que deveriam ser atribuição prioritária 

da educação familiar. Atitudes de respeito, comportamento social, cumprimento de regras, 

poderiam ser iniciadas na família e reforçadas na escola, porém, por vezes, ficam apenas sob a 

responsabilidade do professor. 

 Devido à sobrecarga de responsabilidades no trabalho, muitas vezes os docentes não 

conseguem resolver, de forma positiva, tantas questões impostas à sua função e muitos se 

sentem desamparados e carregam consigo um sentimento de incompetência. Associado a isso, 

a ausência de apoio da sociedade ao contexto escolar acabou gerando esse sentimento de 

desvalorização profissional docente. Tal situação é marcada por professores que atuam em um 

espaço visto como conflituoso, por isso se sentem incapazes de modificar a realidade e de 

realizar seu trabalho de forma exitosa, com grau de satisfação profissional aceitável.  

2.3 Fatores advindos do contexto de trabalho que interferem na atuação docente 

Características relacionadas ao contexto escolar, como as exigências dirigidas aos 

docentes, a necessidade de acompanhar as transformações ocorridas na sociedade, a forma de 

funcionamento das escolas, os acontecimentos ocorridos em sala de aula são algumas 

condições impostas à profissão docente na atualidade. Como se pode observar, esse contexto 

de trabalho tem se apresentado cada vez mais complexo para a realização da docência.    

Codo (2006) afirma que os salários baixos, as condições precárias, a falta de 

flexibilidade da administração, a escassez de recursos, a insuficiente perspectiva de 

progressão na carreira, o trabalho importante, as exigências configuram-se como entraves para 

que haja o reconhecimento no mesmo nível e são alguns fatores que impedem uma situação 

de trabalho favorável ao professor, diminuindo cada vez mais suas perspectivas em relação ao 
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seu ofício.  

Ser professor hoje em dia deixou de ser compensador, pois, além dos salários nada 

atrativos, perdeu também o ‘status’ social que acompanhava a função poucas 

décadas passadas. Os colégios Estaduais de Educação já não são mais os mesmos 

“colégios Estaduais de Educação”. Atribui-se importância indiscutível à educação, 

mas o reconhecimento não atinge os profissionais responsáveis por este trabalho. 

(CODO, 2006, p.99) 

 Parecem insuficientes as medidas realizadas pelo poder público em busca de melhorias 

do ensino e avanços no sistema educacional. Além do mais, a atenção dada aos docentes que 

atuam nas escolas de educação básica parece inexistente, já que são muitos os obstáculos que 

impedem mudanças positivas durante o processo educativo. 

Para Marchesi (2008), os desajustes advindos do desenvolvimento das atividades 

docentes perpassam pelas condições inadequadas, falta de apoio para desempenhar um bom 

trabalho e, em meio a esta conjuntura, a gestão educacional precisa dar suporte aos docentes, 

já que o distanciamento entre a direção e o professor tende a aumentar os conflitos, 

favorecendo o mal-estar neste espaço. 

Nesse contexto, para que o ato pedagógico aconteça em condições satisfatórias, é 

preciso que o professor encontre o apoio da gestão, da coordenação, dos colegas de trabalho, 

devido à necessidade de compartilhar situações angustiantes, tirar dúvidas, encontrar 

caminhos para a realização de um trabalho eficiente.  

Segundo Aguiar e Almeida (2011), o que acontece, muitas vezes, é que o docente 

acaba desempenhando suas atividades de forma solitária, gerando nestes um sentimento de 

desamparo e insegurança em seu percurso profissional, sem apoio dos pares e da direção 

escolar.  

As demandas conflituosas decorrentes da profissão docente também ocorrem durante a 

atuação pedagógica, no momento em que o professor precisa resolver questões além da sua 

função. A escola tem se apresentado como um local complexo, a indisciplina, violência e as 

pressões sociais são elementos presentes no dia a dia do espaço educativo. Somam-se a isso 

os problemas de direção pedagógica (sobre o que e como ensinar), uma vez que o professor 

nem sempre se sente seguro a esse respeito nem sempre tem o apoio adequado. Por tal 

motivo, gera-se um ambiente estressante para a atuação na profissão docente. 

Devido à agitação do âmbito escolar, muitas vezes o cansaço e o esgotamento físico e 

mental são vistos como manifestação normal no processo educacional, o que gera mais 

desconforto ainda para quem está na lida diária da sala de aula (PEREIRA, 2016). Há o perigo 

aqui de haver o acúmulo de constantes episódios conflituosos ou indesejáveis, considerados 



46 
 

 

“normais” ou inerentes à profissão, mas que podem gerar um quadro de estresse que só será 

percebido ao longo dos anos. 

Os problemas relacionados à indisciplina e à violência nas escolas nem sempre surgem 

apenas por parte dos alunos, é comum acontecer episódios de agressividade vindo dos pais, 

por não aceitarem o posicionamento dos professores em relação ao seu filho. Esteve (1999) 

menciona que a violência psicológica ainda aparece com mais frequência nas instituições de 

ensino do que a violência física e, por sofrer constantemente este tipo de ameaça, o docente 

apresenta um sentimento de intranquilidade no trabalho. Observando a realidade atual das 

escolas, à luz das palavras do autor acima mencionado, é perceptível, especialmente no que 

diz respeito a problemas de ordem disciplinar e a demandas com os pais, que tem crescido 

esse tipo de conflito nas escolas. 

De acordo com Codo (2006), é importante salientar a natureza da atividade docente e a 

complexidade das responsabilidades que dela emana. O autor reconhece que, ao contrário de 

muitas profissões, as atividades dos professores não acabam quando eles vão para casa. O 

trabalho destes continua além da sala de aula: tarefas de planejamento, correção, estudo, 

pesquisas para dar aula no próximo dia são ocupações que fazem parte do cotidiano deste 

profissional. Apesar de as ocupações extrapolarem o ambiente de trabalho, os docentes não 

são compensados financeiramente pelo que realizam extra ao seu serviço, mas, se não 

cumprirem essas “obrigações”, receberão críticas por não fazê-las.  

Outro fator importante, de ordem pedagógica, é que os professores devem sempre 

estar encarregados de motivar os alunos. Para Codo (2006), estes devem possuir habilidades e 

conhecimentos suficientes, ser criativo na forma de atuar em sala de aula, lidar com as 

diferenças apresentadas, favorecer o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos 

independente das condições de trabalho. Nesse sentido, é preciso que os profissionais do 

magistério superem-se quanto ao exercício de suas funções, a fim de permitir um bom 

andamento e resultados positivos no desenrolar de suas atribuições, o que muitas vezes requer 

um esforço muito grande devido às dificuldades presentes no contexto escolar: educar não é 

tarefa fácil ou simplória e as demandas desse trabalho tem aumentado significativamente com 

a inserção de temas como diversidade, criticidade, reflexão, entre outros.   

Esteve (1999) aborda a inexistência dos meios necessários para realização de aulas 

inovadoras, a falta de recursos ainda é um grande problema nas escolas, por mais que haja 

investimentos por parte dos órgãos administrativos educacionais, ainda é escasso o apoio de 

suportes pedagógicos. É problema nacionalmente conhecido que algumas escolas sequer 
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possuem coordenador pedagógico e, mesmo nas que há a presença do coordenador, a 

demanda de trabalho burocrático, por vezes, atrapalha o andamento das questões de 

planejamento e suporte à prática docente. 

Outro fator que interfere muito no trabalho do professor é a relação com os alunos, já 

que nem sempre é construída através da compreensão e empatia. Para Esteve (1999), os casos 

de indisciplina, falta de interesse e apatia dos alunos em sala de aula causam grande 

insatisfação no docente que está mediando os momentos de aprendizagem. O autor afirma que 

a relação professor- aluno passa a ser de conflito, dificultando o processo de ensino e a 

convivência entre eles.  

A ampliação das atividades das quais estão incumbidas o professor revela a falta de 

tempo destes profissionais para atender as múltiplas tarefas relativas à sua profissão. Além 

das aulas, há a necessidade de reservar tempo para planejar, atualizar-se, orientar alunos, 

atender pais, organizar várias atividades, participar de seminários e reuniões de coordenação, 

todas estas ocupações poderão contribuir para promover um desestímulo na profissão docente, 

caso não haja o apoio de todos os envolvidos no contexto de educação, como a família, gestão 

escolar, órgãos administrativos educacionais, entre outros.  

É perceptível nas escolas da rede pública uma relação entre as exigências da profissão 

docente e o esgotamento de professores. Esteve (1999) explica que esta problemática pode ser 

percebida em atitudes como a falta de envolvimento, o desânimo, a desmotivação e o 

descontentamento com a profissão, podendo afetar a saúde dos envolvidos. No entanto, o 

autor diz que essa situação gerada pelo alto nível de exigências da profissão não afeta a todos 

igualmente e, percebe-se comportamentos diferenciados, desde atitudes de resistência e 

adaptação até a desistência e o adoecimento  

A seguir, discussão acerca de como o mal-estar manifesta-se através do processo de 

adoecimento dos professores será apresentada. Muitos são atingidos pelos conflitos e 

mudanças na profissão, devido às diversas fontes de tensão presentes no ambiente de trabalho. 

Sendo assim, é importante entender de que forma a saúde dos professores pode estar sendo 

comprometida.  

2.4 O adoecimento na profissão docente 

Ao tratar sobre o adoecimento na profissão docente, é importante compreender de que 

forma as condições de trabalho podem favorecer o surgimento de professores esgotados ou até 

mesmo adoecidos devido ao seu exercício profissional. 

De acordo com Assunção e Oliveira (2009), o adoecimento, o afastamento e as 
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licenças médicas não estão relacionados, de forma direta, com as condições profissionais do 

professor. Mas o que existe são hipóteses relacionadas à intensificação das atividades 

docentes e à saúde fragilizada que, muitas vezes, são destaques de muitos estudos.  

A pesquisa de Codo (2006) realizada com trabalhadores em educação por todo o 

Brasil apresenta a situação de trabalho e saúde mental destes profissionais, demonstrando uma 

classe de servidores que se desenvolve em circunstâncias precárias, amparada pelo sentimento 

da desistência. Assim, foi analisado um contexto em que quase a totalidade do trabalho, na 

escola, é marcado pela frustração no seu espaço de atuação, cedendo lugar à exaustão 

emocional, momento em que seus afetos são questionados, sua identidade é contestada.  

A Conferência Mundial e Regional de Saúde, no ano de 1986, propôs, através da Carta 

de Ottawa2, algumas condições básicas para a promoção de saúde: “paz, habitação, educação, 

alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade”. Essa 

informação suscita o seguinte entendimento: para disposição de saúde, faz-se necessária a 

associação de vários elementos que possibilitam a construção de uma vida melhor, 

envolvendo não só os requisitos biológicos, mas também os sociais, culturais, políticos e 

econômicos.  

Assim, é preciso compreender que a maioria dos indivíduos, que vivem em 

concordância com estas condições fundamentais em harmonia, tem mais chances de se 

desenvolver de forma equilibrada e saudável, já a carência de alguns destes aspectos pode 

influenciar na qualidade de vida e saúde. Mas, diante da realidade apontada nos estudos, o 

questionamento central aqui é: até que ponto, dentro da profissão docente, esses elementos 

estão presentes e em qual grau de satisfação isso se manifesta? Os estudos (CODO, 2006; 

ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009) levam a inferir que os professores estão distantes das 

condições de realização ideais apontadas na Carta de Otawa, para que se sintam bem diante 

do ato de educar. 

Pereira (2016) afirma que os indicadores prejudiciais à saúde do professor, como o 

cansaço físico e mental, expressam que houve um processo de intensificação no trabalho, o 

que resultou numa “hipersolicitação do corpo”. Situações vivenciadas que exigem do 

professor mais do que eles poderiam oferecer em seu cotidiano de trabalho, muitas vezes 

mesclando sua história pessoal com sua vida profissional: deixar de aproveitar situações de 

                                                           
2 Carta de Ottawa: documento que foi apresentado na Primeira Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde, realizado em Ottawa, capital do Canadá, em novembro de 1986. É uma Carta 
de Intenções que busca contribuir com as políticas de saúde em todos os países, de forma equânime 
e universal.  
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lazer ou de cultivar relações sociais e familiares, por conta de sobrecarga de atividades 

escolares aos finais das unidades letivas, por exemplo. 

O adoecimento pode implicar a atuação do professor de forma muito negativa, já que 

alguns profissionais precisam afastar-se do trabalho em busca de tratamento ou, em outros 

casos, permanecem com a saúde prejudicada, lidando com as diversas atividades da docência. 

O acúmulo das exigências sobre o professor desencadeia o esgotamento e atinge a sua saúde. 

Dejours (1992) afirma que as condições difíceis do trabalho são fontes de perigo para 

a saúde mental, uma vez que os danos psíquicos ocasionados pela intensificação e 

precarização do trabalho são vistos socialmente como secundários e tornam-se imperceptíveis 

ao adoecido no seu contexto de atuação. Nesses casos, observando a profissão docente, o 

diagnóstico pode ser tardio ou até mesmo não ser feito adequadamente, uma vez que, para a 

sociedade, “é normal” o professor andar “estressado”. 

Enquanto o adoecimento físico limita o docente a realizar seu trabalho, os problemas 

de ordem emocional podem ser acumulados ao longo da profissão, sem que os trabalhadores 

tenham um apoio por parte dos órgãos responsáveis pela prestação dos seus serviços. Dessa 

forma, os professores tendem a prosseguir profissionalmente, em meio a muitos conflitos no 

trabalho, adoecidos e sem assistência a sua saúde.  

Dejours (1992) ainda enfatiza que a doença pode ser vista, também, como a resposta, 

provisória ou não, do organismo à pressão do ambiente. O autor defende que o adoecimento e 

seus sintomas podem, assim, representar mecanismos de defesa utilizados pelos indivíduos 

face às pressões desfavoráveis do ambiente, às formas de gestão e à demasiada demanda de 

tarefas e ao tempo disponibilizado para realizá-las. 

Percebe-se que os estudos realizados acerca do adoecimento do professor no trabalho 

estão relacionados ao desgaste físico e emocional. A qualidade de vida e a atuação destes 

profissionais podem ficar comprometidas, passando a existir um déficit nos serviços prestados 

e no nível de produção destes indivíduos, comprometendo, assim, a qualidade de vida 

funcional e saúde. 

Segundo Mendes (2002), a saúde no trabalho está relacionada às tentativas de 

transformação das situações adversas, no movimento de busca do prazer e fuga do sofrimento. 

O autor ainda afirma que o comportamento saudável não é reproduzido pela falta do 

sofrimento, mas sim devido à capacidade que parte dos professores tem de modificar a 

sensação de angústia ao tomar consciência das situações que geram o sofrimento no trabalho.   

   Esteve (1999a) afirma que, em pesquisas sobre o afastamento dos professores por 
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motivos de adoecimento, os períodos de maior incidência da saída destes trabalhadores 

correspondem ao início e ao fim do ano letivo, por coincidirem com a grande quantidade de 

trabalho destas épocas. O autor aponta que pode haver uma tensão acumulada em relação à 

expectativa do começo das aulas e ao planejamento de novas atividades, assim como à 

exaustão do encerramento das atividades, aos momentos de avaliação e à conclusão do ciclo 

com grande demanda de compromissos. Nesse aspecto, quem habita, cotidianamente, as 

escolas percebe o quanto esses dois momentos (início e final de ano letivo) são momentos 

tensos, carregados de exigências e propensos a conflitos e dificuldades. 

Aguiar e Almeida (2011) assumem que, quando acontece a diminuição do entusiasmo 

do professor pelo trabalho, o seu desempenho em sala de aula é reduzido, o nível de produção 

sofre uma queda, o corpo também começa a dar sinais negativos de cansaço, há uma tensão 

nos músculos, um estresse entre outros sintomas da exaustão. São estes os momentos em que 

o corpo está dando sinais de advertência, sinalizando que precisa de cuidado.  

 Pesquisando as ocorrências da intensificação das atividades docentes no Brasil, Codo 

(2006) apontou que os professores, ao se sentirem fisicamente e emocionalmente exaustos, 

são acometidos pela Síndrome de Burnout, que significa queimar, esgotar, demonstrar 

esgotamento. O envolvimento excessivo do profissional com os afazeres funcionais leva ao 

desgaste de forma profunda e, por não conseguir produzir como antes, sofre o Burnout. Ainda 

a esse respeito, é razoável apontar a necessidade de estudos, seminários, discussões sobre a 

citada síndrome, uma vez que muitos professores, nas diversas escolas espalhadas pelo país, 

apresentam sinais que podem levar a um quadro de esgotamento físico e/ou psíquico. 

A Síndrome de Burnout é uma dentre as variadas formas por meio das quais os 

professores podem apresentar o adoecimento na profissão. E existem riscos desses 

profissionais desenvolverem transtornos mentais ou outras doenças funcionais, que estão 

relacionadas diretamente a determinados fatores do trabalho. Esta situação tem gerado 

atenção de pesquisadores que buscam entender melhor como as condições de trabalho 

influenciam na saúde do professor. 

Selecionou-se, aqui, três pesquisas (ANDRADE, 2007; BASTOS, 2009; 

MARCELINO, 2011) que revelam as vozes dos professores sobre o adoecimento na docência. 

Estes estudos abarcam contribuições relevantes sobre o tema e permitem o entendimento 

sobre a ocorrência deste fenômeno com grupos de professores em outras áreas do ensino, 

além da área de Ciências. Ademais, possibilita a compreensão de como acontece este processo 

em outras regiões do país. Tais estudos revelam de que maneira os docentes são atingidos, 
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devido a diversas circunstâncias negativas vivenciadas na profissão, que os conduziram a uma 

baixa na qualidade do desempenho de seus trabalhos, assim como implicações relativas a sua 

saúde. 

 A pesquisa de Bastos (2009) analisou as ocorrências do mal-estar docente e os 

processos de adoecimento das professoras que atuam nos ciclos iniciais, das escolas públicas 

do Ensino Fundamental de Betim, Minas Gerais. Os resultados revelam que a intensificação 

do trabalho na docência tem favorecido a exaustão do professor e o desencanto que leva ao 

baixo envolvimento com as atividades profissionais. Assim, esta condição tem atingido 

principalmente aqueles professores que não conseguem redefinir sua maneira de atuar frente 

aos novos contextos do âmbito educacional.  

Para Bastos (2009), as constatações sobre o adoecimento docente estão relacionadas às 

condições sofridas do trabalho, devido à intensificação de atividades atribuídas à docência, 

visto que os professores que participaram da investigação evidenciaram diversos sintomas 

físicos e psicológicos após atuarem em condições inadequadas. Alguns destes profissionais 

confirmaram o uso de medicamentos para tratar de doenças, além de fazerem 

acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo, para continuarem atuando na profissão.  

De acordo com a referida pesquisadora, a profissão docente, ao demandar excessivas 

requisições, pode levar ao esgotamento do professor, o que favorece riscos de adoecimento 

físico ou emocional, sendo que o nível de envolvimento com a docência e as cobranças 

pessoais destes profissionais são elementos facilitadores para terem a saúde atingida.  

Algumas situações do cotidiano escolar são muito problemáticas, levando o docente ao 

sentimento de impotência frente às dificuldades vivenciadas.  

Andrade (2007) aborda em sua investigação de que forma o adoecimento do professor 

repercute na prática pedagógica de docentes das séries iniciais de uma escola de São Luís- 

MA, destacando os fatores que mais favorecem o desgaste no contexto de atuação profissional 

e agravam a saúde destes trabalhadores. Estas ocorrências, presentes no cotidiano escolar, são 

descritas como inapropriadas à realização do trabalho docente e estão relacionadas ao 

fenômeno do mal-estar vivenciado na docência, como a indisciplina, violência, as diversas 

exigências, a falta de apoio da comunidade escolar, entre outros fatores. 

A pesquisa de Andrade (2007) apresenta que é crescente o número de professores que 

tem se afastado da profissão por meio de atestados ou licenças médicas, sendo o direito de 

afastamento muitas vezes concedido ou negado pela autoridade médica. Por esse motivo, 

muitos profissionais permanecem atuando em situações de adoecimento e, ao serem tratadas 
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em paralelo com o trabalho, são desconhecidas e/ou incompreendidas pelos seus pares, 

gerando, muitas vezes, um sentimento de isolamento desse profissional.    

Andrade (2007) identificou que a categoria de profissionais que compõem o serviço 

público e quem mais se afastam do trabalho por motivos de doenças são os professores. Cabe 

salientar que os problemas de saúde enfrentados pelos docentes vão além da estrutura física e 

psicológica de um ser humano, o processo de adoecimento na docência está ligado às questões 

profissionais que são impostas a estes trabalhadores e são de caráter coletivo, pois o grupo 

funcional do qual fazem parte está sujeito a vivenciar ou não esta realidade no trabalho. 

Assim, num grupo de profissionais, alguns vivenciam mais os desconfortos do que outros, 

uma vez que estes mais atingidos acabam sendo mal vistos pelos seus colegas os quais, 

embora sintam na pele as mesmas adversidades, acabam encontrando formas mais efetivas de 

lidarem com o problema. 

O estudo de Marcelino (2011) tem por objetivo explicitar, a partir das vozes dos 

professores, de ensino fundamental e médio da cidade de Porto Alegre-RS, a relação entre o 

contexto de trabalho e o adoecimento destes profissionais. Utilizando uma linguagem literária, 

mas sem fugir do rigor acadêmico, a autora denuncia as percepções dos docentes sobre o 

sofrimento vivenciado em decorrência das contradições da profissão, bem como apresenta a 

necessidade de permanecer atuando e não adoecer em razão do exercício da docência.  

Dessa forma, Marcelino (2011) salienta que, ao perceberem a sua profissão de forma 

emocional, os docentes acabam se sentindo incomodados com o modo de vida o qual lhes são 

impostos, uma vez que o papel do professor na sociedade está imbricado ao modo de 

produção capitalista contemporâneo, que, de alguma forma, conduz estes profissionais a se 

cobrarem sucessivamente em suas ações profissionais. Nesta mesma investigação, a autora 

percebeu que a concepção dos docentes sobre sua profissão, ou o conceito que desenvolveram 

ao longo do tempo sobre o seu trabalho, está diretamente ligada à sua forma de atuar. Neste 

sentido, a compreensão que os docentes têm sobre o seu trabalho leva estes profissionais a 

relacionarem o processo de adoecimento que vivenciam às situações desgastantes do trabalho.   

 Diante das pesquisas analisadas sobre o adoecimento na profissão docente e o estudo 

sobre o desenvolvimento profissional dos professores de ciências, esta pesquisa propõe-se 

entender a relação que os docentes da área em questão estabelecem com o seu trabalho, haja 

vista que estes profissionais têm se deparado com várias situações estressantes comuns ao 

ambiente escolar e ao seu fazer pedagógico, as quais podem levá-los ao adoecimento, foco 

central deste estudo.  
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 A discussão deste capítulo suscita o entendimento acerca da realidade de trabalho dos 

docentes, de que forma são atingidos pelo mal-estar e como os conflitos enfrentados por estes 

profissionais podem comprometer até mesmo a sua saúde. Tais fatores contribuirão muito 

para a compreensão sobre trajetória de vida dos professores de ciências adoecidos no trabalho. 

 Os muitos conflitos e dilemas enfrentados pelos professores acabam interferindo na 

sua atuação e no seu bem-estar na profissão. A implicação pessoal dos docentes com o seu 

trabalho parece cada vez mais desajustada, já que as exigências profissionais fazem com que 

estes sintam o esgotamento físico e mental.  

 Uma jornada de trabalho exaustiva tem contribuído para que os professores 

apresentem o mal-estar e, em alguns casos, tenham a saúde atingida. Fatores adversos, 

relacionados ao contexto social, assim como os dilemas advindos da rotina do trabalho, 

interferem de forma negativa no vigor dos professores e muitos adoecem em decorrência da 

profissão.  
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3 A PERMANÊNCIA DOS PROFESSORES NO TRABALHO 

 

O que ainda me faz permanecer nessa profissão é sonhar com um futuro 

melhor, tanto nosso quanto dos nossos alunos. (Professora Maria Helena, 

2017). 

 

 Permanecer no trabalho docente tem sido um grande desafio para os professores da 

educação básica, devido às difíceis condições em que atuam. No entanto, é necessário 

compreender que estes profissionais constroem-se ao longo do tempo, ao experienciarem as 

etapas da docência, desenvolvem-se na carreira e, muitas vezes, superam as dificuldades 

encontradas. 

 Ser professor, mesmo nas condições precárias da profissão, é resistir à imagem de uma 

profissão vista como um sacerdócio, uma vez que são considerados como os maiores 

responsáveis pela formação do outro, mas também representa carregar o estigma de 

sofredores, devido à carreira pouco promissora.  

3.1 O ciclo de vida profissional docente 

 É necessário entender de que forma os professores lidam, durante seu percurso 

profissional, com as situações favoráveis a sua atuação e com as ocorrências problemáticas 

vivenciadas na docência, visto que cada professor posiciona-se de forma diferente diante dos 

acontecimentos ao longo da carreira, o que faz pensar que as experiências ou modo de se 

envolver com o trabalho definem a sua forma de atuar.  

Ao discutir sobre o desenvolvimento da carreira docente, é possível apresentar, aqui, a 

descrição de Huberman (1999) sobre as prováveis tendências relacionadas ao “ciclo de vida 

dos professores”, fato este que leva o pesquisador a conhecer mais sobre as fases que 

permeiam a docência.  Para este autor, durante o percurso profissional docente, é possível 

identificar alguns aspectos decorrentes do ciclo de vida dos professores. O autor ainda aponta 

que a inserção na carreira é percebida como o momento inicial, que trata do primeiro ao 

terceiro ano de ensino e se traduz pela compreensão da complexidade da docência, esta fase é 

chamada de “exploração”.  

Segundo o Huberman (1999), a fase da exploração dá-se pelo entendimento inicial do 

recém-professor sobre o contexto escolar, onde serão vivenciadas diversas situações inerentes 

à profissão docente, vistas como positivas ou negativas e cada professor agirá de forma 

acertada ou inadequada à determinada circunstância. É o momento das incertezas e da 

investigação para conhecer melhor o seu trabalho. 



55 
 

 

A segunda fase da carreira docente diz respeito à “estabilização”, trata-se do quarto ao 

sexto ano de docência. Huberman (1999) afirma que esta etapa, na profissão, acontece quando 

o professor já consegue ter o domínio de sua atuação, desempenham funções de maior 

responsabilidade no trabalho e já possuem uma autonomia quanto ao exercício da docência. 

No entanto, segundo o autor, nem sempre esse processo acontece de forma linear, já que o 

desenvolvimento de uma carreira não é algo homogêneo e independe da idade cronológica do 

docente. 

Percebe-se que, em diversos momentos, alguns professores tendem a vivenciar 

conflitos na profissão que farão estes retornarem à instabilidade da fase inicial da carreira, ao 

vivenciarem situações de conflitos, insegurança e descontinuidades. Neste momento, será 

necessário repensar a sua prática, já que as experiências da docência acontecem de forma 

particular a cada profissional.  

Huberman (1999) cita também a fase da “diversificação”, dos sete a vinte e cinco anos 

de ensino, ou seja, trata-se do momento de maior envolvimento com a docência e 

comprometimento com as questões pedagógicas. O que significa que, possivelmente, que os 

professores sentem-se mais atraídos em novos desafios, empenham-se com novas propostas, 

mobilizam-se em prol das atividades do trabalho e atuam com mais entusiasmo nesta etapa da 

carreira.  

Em contrapartida, segundo Huberman (1999), na fase da diversificação, é comum que 

o professor se “ponha em questão”.  Segundo o autor, ao vivenciarem a rotina do trabalho, ou 

o desencadeamento de uma crise de identidade na profissão, muitos professores não 

conseguem buscar uma inovação em seu modo de atuar, é o momento do desencanto em 

relação à profissão.  

Entende-se que, mesmo ocorrendo no mesmo período, a fase da diversificação e a fase 

em que o professor “põe-se em questão” são caracterizadas de formas diferentes. Enquanto na 

diversificação o docente sente mais autonomia e busca inovação no trabalho, na fase dos 

questionamentos, o docente apresenta dúvidas quanto ao seu ofício. 

Huberman (1999) salienta a fase da “serenidade”, dos vinte e cinco aos trinta e cinco 

anos de magistério, momento em que o professor já conhece o seu ambiente de trabalho e 

pode até prever algumas situações. Quanto à fase do “distanciamento afetivo”, as 

preocupações em relação à docência são bem menores do que as do tempo passado. O 

referido autor aponta ainda a fase do “conservadorismo e lamentações”, quando é possível 

perceber uma resistência às inovações do contexto escolar e, por fim, o “desinvestimento”, 
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momento que corresponde a mais de trinta e cinco anos de docência. Trata-se da fase em que 

os docentes diminuem as perspectivas com relação ao trabalho e passam a dedicar-se aos 

interesses fora da sua ocupação.   

 Compreende-se que cada característica das fases apresentadas faz parte do processo de 

desenvolvimento profissional dos professores, revela também com quais etapas estes 

demonstram mais envolvimento, assim como aqueles períodos que os fazem se distanciar, 

mesmo estando em atuação. Contudo, mesmo que este ciclo não aconteça numa ordem 

subsequente, é preciso considerar a individualidade de cada professor, a sua forma particular 

de se relacionar com o trabalho, assim como os acontecimentos da sua vida pessoal que 

podem interferir no desempenho do seu trabalho.  

Gonçalves (2009) concorda com a ideia de Huberman (1999) ao discutir o 

desenvolvimento da carreira docente como um percurso construído por fases, em que o 

professor, ao decorrer do tempo, vivencia etapas da profissão de forma diferenciada e com 

necessidades específicas de formação, por ser este um processo individual, em que o 

desenvolvimento profissional é próprio a cada docente.  

As trajetórias de vida são únicas, cada um absorve de forma particular aquilo que 

vivencia durante o seu percurso formativo e profissional, o que suscita o entendimento de que 

não há uma determinação de que o professor viverá as fases da carreira igual ao seu colega de 

profissão, cada um terá suas experiências individuais na docência.  

De acordo com Gonçalves (2009), há uma relação intrínseca entre a pessoa e o 

professor, o que resulta na unidade entre o ser humano e o profissional, as características 

próprias de cada docente, suas concepções, crenças e história de vida derivam, na totalidade, 

de apenas um indivíduo. É relevante entender que os ciclos de vida da carreira docente são 

atravessados por avanços, desafios, contradições que retratam a forma como os professores 

percebem sua profissão, a forma como eles se sentem no contexto educativo e a maneira 

como se enxergam.    

Brito (2011) aponta que o ciclo da carreira docente não acontece apenas de forma 

individual, mas também de forma coletiva, o professor vivencia as etapas do desenvolvimento 

profissional porque está inserido em um contexto social. Dessa forma, as relações que o 

professor estabelece com os pares e com o seu trabalho interferem na sua construção docente.  

Entende-se, assim, que o ciclo de vida dos professores apresenta características 

singulares, porém é algo que sofre interferência do contexto em que ele atua. E, mesmo que o 

docente vivencie as conquistas e desafios da profissão, cada fase é uma experiência 
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diferenciada na vida destes profissionais.   

O estudo sobre o ciclo da vida docente possibilita compreender como os professores 

vivenciam as etapas da sua profissão, como o tempo de trabalho interfere ou não na forma 

como estes atuam e como as percepções são construídas ao longo da profissão. Esta discussão 

permite ainda entender como os professores fazem para dar continuidade à carreira e 

permanecer em seu trabalho.  

3.2 A permanência na carreira docente 

Diante do que fora exposto nos tópicos anteriores, pode-se inferir que permanecer no 

trabalho frente aos desafios enfrentados na profissão docente não parece algo simples para 

quem está atuando. As fases apresentadas no ciclo de vida docente contribuem para que os 

professores, ao longo da carreira, compreendam melhor o âmbito de trabalho, o que pode 

favorecer a continuidade destes profissionais na profissão.  

A profissão docente, por estar inserida em um contexto de mudanças sociais, de acesso 

às novas informações e de conhecimentos, acaba por exigir cada vez mais que estes 

profissionais acompanhem as novas demandas do trabalho. Além disso, nem sempre as 

condições do contexto escolar são favoráveis a sua atuação e o professor acaba apresentando 

dificuldades para permanecer na docência.  

De acordo com Ludke e Boing (2004), as precárias condições do trabalho docente, 

além de se configurarem como uma barreira para que o professor desenvolva-se 

profissionalmente, evidenciam o desprestígio social da profissão e colaboram com as 

incertezas daqueles que se mantêm na docência.  O que se percebe é uma luta constante da 

categoria docente por melhorias no trabalho, que envolve não só o salário, mas uma busca por 

um contexto de atuação digno, em que o professor consiga exercer suas atividades de maneira 

apropriada, tenha acesso a uma formação adequada e usufrua da possibilidade de se 

desenvolver profissionalmente.  

Ao se referir à trajetória profissional, Bastos (1997) aponta que o termo “carreira” 

surgiu em paralelo ao capitalismo e está relacionado à adequação do trabalhador a uma 

atividade profissional. O autor explica que, a partir daí, surge a necessidade de amparo por 

meio dos direitos trabalhistas, assim como emergem as exigências de melhores desempenhos 

na profissão.  

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), no art. 67 (Lei 

BR nº 9.394, 1996), os docentes tem garantido, por meio do estatuto e planos de carreira, o 

acesso à profissão por meio de concurso público. Essa lei assegura aos professores o direito à 
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formação continuada, à licença remunerada, ao piso salarial, à progressão na carreira, a 

períodos de estudo através das atividades complementares na escola, bem como a melhores 

condições de trabalho. 

No entanto, em um estudo realizado por Gatti, Barretto e André (2011), os planos de 

carreira de diversas localidades do Brasil não cumprem com aquilo que é estabelecido na 

legislação. Em muitas cidades brasileiras, é insuficiente o investimento realizado em prol da 

educação e muitos profissionais desse campo ainda padecem devido à precária estrutura do 

contexto de trabalho e ao reconhecimento favorável à sua profissão. 

Esta problemática faz emergir a reflexão de que, mesmo com o aumento das 

exigências nas atividades docentes na sociedade contemporânea, quando o professor precisa 

dar conta de diversas demandas, fora e dentro da escola, o reconhecimento e a valorização 

profissional ainda permanecem distantes.   

Gatti e Barretto (2009) afirmam que a docência ainda sofre uma desigualdade com 

relação a outras profissões. As autoras afirmam que o desenvolvimento da carreira e os 

salários estão relacionados ao desprestígio profissional docente, já que as condições de 

trabalho, o ingresso e a permanência na docência, quando comparada a outras profissões com 

exigência a nível universitário, também são considerados pouco atrativos para jovens que 

buscam se inserir no mercado de trabalho.  

Esta argumentação leva a concluir que, apesar de ser uma profissão de grande 

relevância, já que urge a necessidade de reconhecer o papel de destaque dos professores na 

sociedade - uma ocupação que viabiliza outras profissões -, ela está distante de ser uma opção 

para aqueles que buscam uma formação acadêmica, ou seja, não detém mais prestígio na 

sociedade. 

Outro fator relacionado ao trabalho dos professores que permanecem na profissão é a 

carga de trabalho. Tardif e Lessard (2008) reconhecem que, além de lidar com diversas 

situações complexas constitutivas do contexto escolar, como o tempo de trabalho diário, a 

relação com os alunos e com os pares, o aperfeiçoamento profissional, as atividades 

extraescolares, dentre outras, o professor envolve-se afetivamente com o seu trabalho. 

A implicação do docente com a profissão não permite prever quais os limites que cada 

indivíduo estipulará para absorver ou não aquilo que ele vivencia, já que a docência está 

presente em sua realidade além dos muros da escola e, muitas vezes, invade sua vida 

particular, nos momentos em que os professores poderiam estar se dedicando às tarefas 

pessoais.   
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Tardif e Lessard (2008) ainda defendem que é difícil para o professor separar a 

atividade de ensino da matéria da relação interativa com o grupo de estudantes, pois as duas 

incumbências fazem parte do contexto de atuação e estão relacionadas entre si. Nesse caso, o 

envolvimento com os alunos contempla atitudes físicas, emocionais, cognitivas, afetivas, 

morais etc. 

Sabe-se, contudo, que a carga de trabalho dos docentes é muito complexa, o que exige 

diversos tipos de tensões e, em suas atividades, estes precisam buscar estratégias para se 

adaptarem a uma realidade de trabalho que provoca o mal-estar devido a um desgaste diário 

do docente. 

Segundo Tardif e Lessard (2008), há um vínculo afetivo muito grande dos professores 

com o seu trabalho, estes profissionais possuem o sentimento de contribuir para a formação 

dos alunos, gostam do que fazem e possuem, na memória, lembranças da sua época de 

estudante. Estes aspectos constituem-se em um conjunto de interações que levam os docentes 

a intensificarem o seu envolvimento com as questões inerentes ao seu ofício. 

Essa implicação dos professores com o contexto de trabalho pode despertar a 

capacidade de superação destes profissionais às exigências do serviço. Em alguns casos, 

muitos docentes buscam resistir às adversidades e tentam adaptar-se às demandas do trabalho, 

o que os possibilita permanecerem na profissão, mesmo em meio às adversidades.  

3.3 A resiliência dos professores em seu contexto trabalho 

 As discussões associadas às relações típicas do espaço escolar permitem entender mais 

sobre o trabalho realizado nesse contexto. Muitas vezes, observa-se a escola como um 

ambiente em que o ensino deve acontecer de fato, sem perceber que ali os aspectos pessoais 

dos professores e alunos, como os afetos, os anseios, os medos, as inquietações, as decepções, 

entre outros sentimentos, são assuntos relevantes para compreender como as interações são 

consideradas significativas no âmbito educacional. 

O envolvimento do professor com o seu trabalho é algo que acontece logo no início da 

carreira, conforme afirma Huberman (1999). Nos primeiros anos da docência, os profissionais 

já começam um trabalho de exploração, ao investigarem e buscarem compreender a melhor 

forma de atuação, aquilo que pode dar certo ou não.  

Diante das demandas profissionais da educação, os professores sentem-se cada vez 

mais sobrecarregados de trabalho e, muitas vezes, apresentam o mal-estar de atuarem em um 

espaço com diversos conflitos, chegando até mesmo a adoecerem por causa da profissão. 

Saber lidar com os problemas da escola não se mostra uma tarefa fácil em um contexto 
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permeado por fatores que interferem na prática docente, conforme se apontou anteriormente. 

Os estudos de Raymundo e Leão (2014) indicam que, para enfrentar as adversidades 

do campo de trabalho, os docentes atuam influenciados pelos aspectos da “resiliência”, ao 

buscarem superar situações negativas que surgem diariamente em seu cotidiano, pois os 

professores sentem-se desafiados pelos problemas do contexto de trabalho, mas precisam 

apresentar respostas a algumas ocorrências. 

Yunes e Szymanski (2001) apontam que a definição mais assertiva sobre resiliência 

está relacionada “à capacidade humana de superação”. Os autores defenderam novos 

conceitos em seus estudos e indicaram que ser resiliente é conseguir vencer momentos de 

crises e adversidades, transformando-os em outras possibilidades. Além disso, há, na 

literatura, uma definição complementar acerca deste tema: 

A resiliência é, portanto, um processo de construção interior que se desenvolve ao 

longo do tempo e resulta da influência da família, dos suportes sociais e da educação 

quanto à forma de enfrentar as dificuldades de todas as ordens (FAJARDO, 2012, 

p.37). 

Nesse caso, para que uma pessoa consiga desenvolver a resiliência, é preciso que as 

circunstâncias, no meio em que está inserida, sejam favoráveis. Entretanto, as relações 

pessoais estabelecidas e o contexto de atuação nem sempre são viáveis para que haja a 

compreensão acerca dos momentos de conflitos do profissional.  

Fajardo, Minayo e Moreira (2013) salientam que todas as pessoas estão sujeitas a 

vivenciar contradições tanto em seu âmbito de trabalho como em sua vida particular. 

Contudo, acredita-se que, se estas experiências negativas passam a ser frequentes, podem 

acometer a saúde deste indivíduo, resultando em problemas físicos ou psicológicos.  

Na escola, espaço que demanda um gasto de energia excessivo devido aos encargos da 

profissão do professor, faz-se necessário entender que nem sempre os professores conseguirão 

atuar superando as condições difíceis do trabalho. Haverá momentos em que alguns serão 

atingidos pelo sentimento de desgaste excessivo e até mesmo adoecerão. Ao falar sobre a 

resiliência e o processo de adoecimento, Angst (2009) afirma que: 

No contexto de enfermidade, a resiliência seria a capacidade de um indivíduo lidar 

com a doença aceitando as limitações que lhe são impostas diante de sua nova 

condição, colaborando com aderência ao tratamento e readaptando-se de forma 

positiva (ANGST, 2009, p.256). 

 

No processo de adoecimento é que o indivíduo poderá ou não desenvolver a 

capacidade de ser resiliente, o que se trata de algo particular, quando cada um responderá a 

esta situação de forma diferenciada. Ainda assim, segundo Agnst (2009), o poder de 



61 
 

 

resiliência de uma pessoa pode estar relacionado também a sua história de vida. 

Para Fajardo (2012), o vínculo afetivo em relação ao trabalho realizado pode ajudar os 

docentes a serem resilientes, a partir da capacidade de se adequarem às inovações e às 

exigências impostas. O trabalho realizado com os alunos, muitas vezes, torna-se gratificante 

para esses professores que percebem a importância do seu papel, ao se sentirem reconhecidos 

e úteis para a formação de outras pessoas.  

[...] o profissional da educação precisa ser formado – e se autoformar – para se 

preservar psicologicamente, para reagir, para ordenar seu mundo, suas necessidades, 

suas prioridades, seus desejos e ações. Esta formação, nesse contexto, traduziria sua 

resiliência – isto é, uma característica de personalidade que, ativada e desenvolvida, 

possibilita ao sujeito superar-se, superando também as pressões de seu mundo, não 

desconsiderando a abertura ao novo, à mudança, ao outro. (FAJARDO; MINAYO; 

MOREIRA, 2013, p. 221). 

Aspectos relacionados ao modo de se envolver com o trabalho, o valor afetivo das 

relações com os alunos e a busca pelo entendimento do contexto em que atua tendem a ser 

elementos que contribuem para que o professor consiga desenvolver a resiliência. Os fatores 

de ordem pessoal e profissional e o modo como as pessoas implicam-se em determinados 

acontecimentos fornecem subsídios para os docentes seguirem sua vida.  

Raymundo e Leão (2014) abordam aspectos importantes relacionados à resiliência dos 

docentes, como um fator essencial ao bem-estar dos professores diante das condições 

complexas do trabalho. Os autores ainda apontam que a resiliência possibilita ao professor 

utilizar estratégias para superar seus desafios e saber lidar com a profissão, além de favorecer 

inovações a uma formação docente. 

Dessa forma, a busca pela satisfação no trabalho e a capacidade de superação das 

dificuldades encontradas, mesmo em momentos de crise ou adoecimento, é algo particular de 

cada indivíduo. O que envolve não só a sua tentativa pessoal, mas um conjunto de fatores que 

incidem no contexto em que se atua, já que aspectos de ordem psicológica, física e social 

influenciam na busca pela qualidade de vida.  

Nesse capítulo, buscou-se entender o desenrolar da vida profissional do professor. 

Através deste estudo, pôde-se concluir que há algumas fases nas quais as descobertas e a 

estabilidade na docência estão mais evidentes. Em alguns momentos da carreira, o professor 

vivencia as incertezas; em outros, sentem-se mais seguros. 

 Permanecer na profissão é encarar os desafios do trabalho, superar situações de 

desgaste e seguir na expectativa de que as condições profissionais alcancem melhorias, já que 

existem, por parte do poder público, muitas promessas de investimentos no campo 

educacional. Com isso, o professor tem permanecido na docência devido ao desenvolvimento 
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da resiliência, que consiste em superar os desafios vivenciados no contexto de trabalho em 

que estão inseridos.  
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4  DESENHO METODOLÓGICO 
 

Eu penso a formação para além da formação inicial na universidade, a gente 

se forma tanto e tantas vezes [...]. (Professora Fênix, 2017) 

 

Em uma pesquisa científica, é necessário que se busque traçar os caminhos que 

nortearão a investigação, sendo estes relevantes para responder às perguntas propostas e para 

alcançar os objetivos propostos. Este processo é desenvolvido através de alguns 

procedimentos, que possibilitam, ao investigador, o levantamento de dados e a produção de 

conhecimentos relacionados ao seu tema. Segundo Lüdke e André (1986), não se pode 

afirmar que os caminhos delineados em um estudo são mais recomendados, pois uns podem 

apresentam resultados mais efetivos do que outros, já que, em cada pesquisa, o método a ser 

utilizado é determinado pelo objeto, ou seja, o processo metodológico é escolhido com base 

no tipo de problema abordado pelo estudo. 

Neste capítulo, a caracterização da pesquisa quanto à sua natureza e os procedimentos 

utilizados para construção dos dados serão apresentados. Da mesma forma, o contexto no qual 

foi realizada a investigação, o perfil dos participantes, além dos critérios usados para a 

escolha destes também serão revelados. Para além disso, as informações sobre o processo de 

organização, bem como a interpretação e análise dos dados serão evidenciados. 

4.1 A Pesquisa Qualitativa 

A presente pesquisa almejou estabelecer um contato com a história de vida dos 

professores de ciências, com o intuito de analisar como estes compreendiam e interpretavam o 

adoecimento na profissão. Tal investigação baseou-se em uma proposta de investigação 

dentro de uma abordagem qualitativa. Dessa forma, para Flick (2004), é necessário entender 

que os métodos de investigação não podem ser considerados independentemente do tipo e do 

assunto do estudo, já que estes devem estar incorporados à pesquisa.  

 Umas das características da abordagem qualitativa, apontada por Bogdan e Biklen 

(1994), é que, nessa perspectiva, o principal interesse do estudo é a forma como os 

participantes da pesquisa dão sentido às suas vidas, como se manifestam nas atividades 

habituais e nas interações cotidianas. Dessa forma, o modo como as pessoas lidam com as 

questões focadas no objeto da investigação foi o principal interesse aqui. 

 Bogdan e Biklen (1994) afirmam que, sob o viés da epistemologia qualitativa, 

privilegiam-se a compreensão dos comportamentos, através de um contato mais aproximado 

com os indivíduos, recolhendo dados de cunho particular de cada um e as causas exteriores 
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são consideradas de importância secundária. Nessa abordagem, foi atribuída maior relevância 

aos contextos e vivências das pessoas, além do significado que davam às suas experiências de 

vida. 

De acordo com Flick (2004), é necessário considerar não só as perspectivas subjetivas 

do participante da pesquisa, mas também a comunicação do pesquisador com o contexto 

investigado, o qual fez parte da produção de conhecimento do estudo, já que este é um 

elemento importante no processo de construção das interpretações da pesquisa. 

Nesse sentido, é importante destacar a importância da subjetividade na pesquisa 

qualitativa, quando se buscou observar e extrair as construções sociais e particulares das 

pessoas, considerando os diversos pontos de vista apresentados e apreendidos durante o 

percurso da investigação. O interesse foi saber como o problema da investigação manifesta-se 

a partir dos procedimentos e das interações humanas, tal qual defendem Ludke e André 

(1986). 

De acordo com González Rey (2002), a subjetividade está relacionada aos aspectos 

pessoais, o que implica a “emoção, a individualização e a contradição”. No entanto, para este 

autor, os momentos individuais e sociais são essenciais para a constituição da subjetividade, 

uma vez que as particularidades de cada um são representadas através das práticas sociais, 

como também partem de suas reflexões e sentidos subjetivos.    

Compreende-se, dessa forma, que a subjetividade não é apenas um fenômeno 

individual, mas que existe uma relação entre as construções sociais e pessoais. O que significa 

que é importante compreender o sujeito individual para se compreender determinada realidade 

social. 

 Flick (2004) ressalta que a validação da pesquisa qualitativa não está baseada em 

padrões empíricos, mas nas concepções construídas em relação ao objeto investigado. Neste 

tipo de estudo, busca-se analisar a legitimidade de acordo à questão central da pesquisa, sem 

seguir exclusivamente os critérios acadêmicos exigidos numa investigação quantitativa, e sim 

amparar-se nos estudos teóricos para entender as situações apresentadas na investigação. 

 Considerando as características de uma abordagem qualitativa, para o 

desenvolvimento deste estudo, utilizou-se a investigação narrativa. Ludke e André (1986) 

apontam que, nessa perspectiva, busca-se valorizar e explorar as dimensões pessoais dos 

colaboradores, ou seja, seus afetos, sentimentos e percursos de vida, ao permitir e entender a 

complexidade das interpretações que estes fazem das suas vivências, das suas ações, dos seus 

sucessos e insucessos e dos problemas, desafios e dilemas com os quais são confrontados. 
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Nesta pesquisa, empregou-se o método (auto) biográfico, que se vale da história de 

vida e da formação como processo de investigação-formação, conforme preconiza Souza 

(2006). Este autor esclarece que, na área de educação, tal método tem sido adotado tanto na 

formação inicial ou continuada de professores, como em pesquisas centradas nas memórias e 

autobiografias dos docentes. No caso do trabalho aqui apresentado, as discussões da pesquisa 

assentaram-se sobre os dados que foram obtidos por meio do levantamento bibliográfico e das 

narrativas dos colaboradores.  

 Assim, buscou-se, a partir da abordagem qualitativa, uma melhor interação com os 

participantes da pesquisa, momento em que fora permitida uma aproximação e conhecimento 

sobre a história de vida pessoal e profissional destes, através das narrativas escritas. 

Investigou-se sobre o processo de adoecimento dos professores de ciências que estão atuando 

na rede pública estadual e municipal de ensino da cidade de Jequié-BA. A intenção fora 

compreender a trajetória de cada sujeito, trazendo informações que apresentem a sua realidade 

de trabalho e, como isso tem refletido na sua atuação, enquanto profissional que vivenciou ou 

vivencia o adoecimento no trabalho.  

4.2 Lócus de Pesquisa  

A princípio, buscou-se uma autorização para que a pesquisa fosse realizada nas 

escolas junto ao Núcleo Territorial de Educação de Jequié-BA (NTE 22) - órgão responsável 

pela administração das escolas no território de identidade do Médio Rio de Contas -, 

localizado na cidade de Jequié-BA. A autorização também deveria partir da Secretaria 

Municipal de Educação de Jequié-BA (SMEJ), que coordena as atividades do poder público 

ligado à educação municipal da referida cidade. 

A partir das autorizações dos órgãos responsáveis pelas escolas municipais e estaduais 

de Jequié, buscou-se realizar uma visita nas respectivas escolas, investigando, por intermédio 

de uma conversa inicial, com os gestores, sobre os professores que se encaixariam no perfil 

dos colaboradores da pesquisa. Nesse caso, professores de ciências que, em algum momento, 

vivenciara ou vivencia o adoecimento na profissão. Feito isso, fora solicitado, destes, uma 

indicação dos docentes com quem se poderia entrar em contato para participar do presente 

estudo. 

A escolha por este campo de pesquisa deu-se por se tratar de um local onde se 

encontram indivíduos, os quais permanecem no trabalho, mesmo já tendo vivido o processo 

de adoecer na profissão. Nas instituições de ensino, é possível perceber e organizar 



66 
 

 

informações relacionadas às experiências docentes, inseridas nos contextos da trajetória de 

vida dos professores de ciências, assim como a sua permanência nestes espaços.   

4.3 Colaboradores da Pesquisa 

Após diálogo com os gestores das escolas, definiu-se o perfil dos professores de 

ciências solicitado pelo estudo em questão: aqueles que frequentemente ausentam-se por 

motivos de doenças, afastam-se mediante licenças médica ou encontram-se em readaptação, 

ou seja, afastam-se da escola com problemas de saúde e, por não terem condições de voltar à 

sala de aula, são recolocados na escola, exercendo outras funções, permanecendo ativos frente 

às suas limitações. Vale destacar que, nesta pesquisa, apenas uma colaboradora ainda se 

encontra afastada da docência por motivos de doença.  

São colaboradores, do estudo, sete professores de ciências que lecionam no ensino 

médio e/ou fundamental da rede pública estadual ou municipal de ensino da cidade de Jequié 

– BA. Foram seis docentes da rede estadual e apenas uma, professora Vida, da rede 

municipal. Estes docentes foram convidados a participar da pesquisa, sendo espontânea a 

participação de cada um. Inicialmente, houve uma conversa individual com cada professor, a 

fim de explicar a proposta da pesquisa, em que eles iriam descrever, por meio de narrativas 

escritas, suas trajetórias de vida, o seu processo formativo como licenciando na área de 

ciências, suas primeiras experiências no magistério, a sua atuação profissional, as condições 

de trabalho, a forma como estes percebem o cotidiano escolar, em que momento aconteceu o 

adoecimento na profissão, de que forma tem permanecido e quais as perspectivas destes 

docentes sobre o seu trabalho.  

Cabe salientar que a proposta da pesquisa é de teor descritivo, já que cada um teve de 

narrar, de forma escrita, a sua trajetória de vida a partir dos argumentos apresentados no 

roteiro de pesquisa. Este roteiro fora disponibilizado para os colaboradores por meio da Caixa 

de Memórias, a partir de um contato pessoal com cada um. Na ocasião, explicou-se a proposta 

da pesquisa e, apesar de algumas queixas com relação à falta de tempo, todos foram solícitos 

em participar da pesquisa.  

O passo seguinte da pesquisa configurou-se como a entrega das Caixas de Memórias. 

Acertou-se um tempo para realização dessas narrativas, buscando respeitar o momento de 

escrita de cada um, pois este é um período de revisitar o passado, resgatar as memórias 

positivas e negativas em relação à profissão e construir uma autorreflexão sobre si mesmo. Os 

professores identificaram-se com nomes fictícios, conforme prega a ética proposta 

previamente. Assim, autonomearam de: Andrea, Aristóteles, Esterlina, Fênix, Júlia, Maria 
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Helena e Vida. 

Para constituição de dados suficientes e relevantes dentro do que se propõe a pesquisa, 

eles solicitaram um prazo de quinze dias para entrega das narrativas. Três colaboradores, 

Aristóteles, Júlia e Maria Helena, entregaram as escritas de imediato, antes do prazo 

combinado e mostraram-se motivados em falar de si. Duas professoras, Fênix e Andrea, 

reivindicaram a falta de tempo por causa das demandas do trabalho, mas foram bastante 

solícitas e deram o retorno um pouco após o tempo acertado. Contudo, duas docentes não 

conseguiram devolver suas escritas no tempo combinado e foi necessário estipular mais um 

prazo de quatro meses para que Esterlina e Vida apresentassem as suas descrições. 

Todos reconheceram a importância de contar as suas histórias para realização deste 

estudo, no entanto alguns justificaram que só cumpriram com o combinado porque deram a 

palavra. No momento da entrega, alguns colaboradores disseram que se sentiram bloqueados, 

sofreram ao relembrar momentos difíceis da trajetória profissional e sentiram dificuldades 

para escrever sobre o adoecimento.  

Pode-se associar este adiamento e bloqueio em relação à escrita das narrativas ao que 

Ricouer (2007) aponta como uma experiência traumática que aconteceu em meio ao percurso 

profissional. Por isso, os colaboradores tentaram evitar lembranças de um tempo sofrido 

durante o labor diário e emoções dolorosas impediram-nos de olharem para esse passado. 

4.4 As características de uma pesquisa (auto) biográfica 

O estudo aqui descrito valeu-se da pesquisa (auto) biográfica - escrita da sua própria 

vida, na perspectiva dos estudos das histórias de vida, no intuito de assegurar a característica 

principal de uma metodologia que objetiva investigar a subjetividade e as memórias do 

colaborador, além de favorecer a autoformação no processo da investigação, conforme 

preconiza Josso, (2010). 

Souza (2007) afirma que, no momento em que se busca na memória elementos da 

trajetória de vida, desde a formação inicial até a presente atuação, é possível que aconteça 

uma tomada de consciência do que se passou, o que permite uma melhor compreensão da sua 

construção identitária e de suas ações profissionais e pessoais, além de possibilitar a 

modificação em suas ações. Quando isso acontece, pode-se considerar que houve uma 

autoformação.    

 Este tipo de estudo busca considerar a história de vida dos sujeitos, permitindo uma 

aproximação com suas vivências cotidianas. Para Nóvoa (2010), ao narrar ou escrever sobre 

si, é possível que o indivíduo compreenda o seu próprio processo de formação e apresente 
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uma qualidade heurística, ou seja, a descoberta de si mesmo.  

 Ao pensar sobre seu passado - suas ações, aquilo que está em sua memória-, o 

indivíduo passa a ter uma nova compreensão acerca da sua história e, dessa forma, haverá a 

possibilidade de uma autoformação, um novo olhar sobre si. Este exercício de reflexão 

particular tem um caráter formativo para a pessoa.  

Delory- Momberger (2008) discute a relevância deste tipo de pesquisa, ao destacar o 

papel da subjetividade, das experiências concebidas sobre a individualidade e as distinções 

particulares de cada um. A autora estabelece uma dupla proposta de pesquisa, com 

características heurísticas sobre o investigado e também sobre o investigador: o colaborador 

passa a ser investigador de si mesmo, enquanto o pesquisador tem como finalidade favorecer 

o processo da investigação e compreender as interpretações que os participantes fazem de si 

próprios.  

 Por meio das narrativas, os colaboradores da pesquisa fazem uma autorreflexão, 

delineando novas posturas, ao buscar o seu desenvolvimento profissional e pessoal.  

Compreende-se, assim, que tem surgido uma nova concepção de formação, que abrange não 

só o processo formativo acadêmico, mas que vai além dessa fase de aprendizado.  

 Nóvoa (2007) afirma que o uso das abordagens (auto) biográficas na atualidade deve-

se à insuficiência dos dados das ciências sociais em relação aos tipos de conhecimentos 

existentes, sendo necessário que haja uma renovação de estudos vinculados às áreas de 

saberes científicos. Faz-se necessário ainda que se evidenciem processos de investigação, os 

quais aproximem a vida cotidiana das pessoas às concepções da ciência.   

 Ferraroti (2010) defende que é possível perceber a relação do método (auto) biográfico 

à psicologia, por meio da compreensão que o indivíduo faz de si mesmo; à sociologia, já que 

aparecem outros sujeitos que compõe a sua história no momento que este fala de si, tendo esta 

um caráter relacional; e à antropologia, pois, quando uma pessoa fala sobre sua vida, aborda 

muitos elementos da sua cultura, política, economia, fatores estes que garante uma visão geral 

acerca da sua forma de viver. Este conjunto de informações possibilita, ao narrador, um olhar 

sobre sua trajetória de vida nas diversas dimensões do saber.  

 Souza (2006) reconhece que, quando se narra a história de vida, o indivíduo faz uma 

interpretação da sua narrativa, já que, ao falar de si mesmo, ele fala de um lugar, representa 

uma cultura, uma sociedade, ao passo que conta vivências e experiências da sua trajetória. 

Pode-se compreender que há uma tomada de consciência em relação ao seu passado, às suas 

experiências pessoais, profissionais e sociais. 
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 Ao abordar aspectos da memória, Souza (2007) explica que o sujeito busca situar-se 

também num contexto histórico e cultural, e não apenas no campo subjetivo. O autor afirma 

que a memória exerce grande influência na pesquisa (auto) biográfica, pois é através das suas 

lembranças que o pesquisador construirá elementos de análise que poderão auxiliá-lo na 

compreensão de determinado objeto de estudo.   

 Ao contar a sua história de vida, a pessoa não fala apenas sobre si, mas sim explicita 

os diversos vínculos de interação, sobre as outras pessoas que estavam envolvidas naquele 

passado e também apresenta fatos coletivos, vividos com o outro. Segundo Abrahão (2003), a 

tomada de consciência de todo o processo decorrido permite que o indivíduo busque decisões 

para o futuro, que podem produzir mudanças e transformações em seu ser. 

 Ricouer (2007) afirma que a recordação do passado pode trazer tanto experiências 

prazerosas da vida, como também acontecimentos traumáticos, que foram rejeitados pelo 

consciente. De acordo com o autor, na maioria das vezes, as lembranças de experiências 

dolorosas, de que não gostariam de ser lembradas, aparecem como fenômenos involuntários, 

pois fazem parte do inconsciente. 

Como o tema de estudo desta pesquisa foi uma investigação sobre o processo de 

adoecimento no trabalho docente, buscou-se analisar os aspectos marcantes da vida de uma 

pessoa, que trouxe experiências de um período sofrido, momentos que estão, algumas vezes, 

velados na memória. Tal questão envolveu, acima do rigor metodológico, a sensibilidade com 

a vida interior e temporal dos participantes. 

A (auto) biografia dos sujeitos pode ser apresentada sob diversas formas, tanto através 

de narrativas orais, como narrativas escritas, entre outros formatos. Este tipo de pesquisa 

permite que os participantes selecionem aspectos importantes da sua vida e narrem-nos, 

reorganizando as ideias sobre o passado, segundo Gaspar et al (2013).  

Ao desenvolverem uma autorreflexão, sobre a sua história de vida, por meio das 

narrativas escritas, os colaboradores puderam repensar e organizar os fatos na tentativa de 

traçar a sua trajetória profissional, o que foi vivenciado e aquilo que pode ser modificado e 

reconstruído dentro de uma nova perspectiva.  

4.5 O processo da investigação-formação 

Ao contar as experiências vividas que foram construídas com o próprio sujeito, com o 

outro e dentro de um grupo do qual faz parte, o indivíduo narra estabelecendo uma relação 

entre o passado, o presente e aquilo que se espera do futuro. Nesse sentido, narrar é um 

processo de autoconhecimento, segundo Gadelha (2013). 
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O fato de narrar a própria história está associada também àquilo que a pessoa traz em 

sua memória. Para Gadelha (2013), “sendo a narrativa a expressão da memória”, ao contar sua 

história, a pessoa é incentivada a lembrar do passado, o que permite a expressão de sua 

interioridade através da revisitação da memória, quando se destacam os acontecimentos 

marcantes da vida, tanto experiências pessoais quanto profissionais. 

Entende-se que a memória possibilita à pessoa guardar lembranças, pensamentos, 

aprendizagens e impressões do passado, sendo a capacidade que o ser humano tem de 

registrar aquilo que foi vivido e reproduzi-lo aos outros. Souza e Almeida (2013) salientam 

que a memória individual constrói-se por meio da vida social, que, de alguma forma, é 

marcada pela memória coletiva. 

Souza e Almeida (2013) afirmam que as memórias que se tem do trabalho no qual se 

atua e de toda a trajetória de vida são construções sociais. É a sociedade quem determina as 

funções e de que forma o cidadão pensará sobre elas, isso tanto para uma pessoa como para 

um grupo social. 

Dessa forma, a memória torna-se um importante fator na história pessoal dos 

indivíduos, que pode, inclusive, ser explorado em pesquisas científicas, como o caso da 

pesquisa aqui apresentada. A memória, como recurso para a (auto) biografia, é um importante 

fator com o qual se conta nesta investigação, por que suscita lembranças de um passado 

marcante na vida do professor que vivenciou momentos nem sempre prazerosos na profissão.  

A memória pessoal está associada àquilo que é imposto socialmente e define como um 

professor deve ser, de que forma deve atuar no espaço escolar, ou ainda, como deve ser a sua 

permanência, resistência, resiliência e ética, conforme asseguram Souza e Almeida (2013). 

Quando um professor relata sobre o seu percurso na profissão, ele explicita também tudo 

aquilo que foi construído socialmente em sua formação docente. Por isso, é importante 

resgatar, por meio da memória, as concepções, os significados e as percepções implícitas ao 

pensamento dos professores, como forma de enriquecer as pesquisas. 

Assim, ao falar sobre o adoecimento no trabalho, o professor apresentou, não só 

aspectos relacionados à sua história, mas também à construção social do seu entendimento 

sobre a sua carreira, às condições de trabalho, como tem se relacionado com a docência, e à 

forma que percebem o processo de adoecimento no exercício da profissão.  

De acordo com Gadelha (2013), ao falar de si mesmo para o outro, o narrador altera, 

transforma e aperfeiçoa aquilo que está contando. Para o autor, é importante que o 

pesquisador saiba apreender aquilo que lhe fora dito, sabendo ouvir a história, pois, diante 
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daquilo que fora contado, pode haver outros sentidos subjacentes à fala do sujeito.  

Vale ressaltar, porém, que é necessário que o colaborador sinta-se livre para falar da 

sua trajetória de vida, muitas vezes até direcionar por outros caminhos não esperados pelo 

pesquisador, expondo algo que não seja relevante para o desenvolvimento da pesquisa. Mas, 

como se trata de uma pesquisa formação, Souza (2007) afirma que, ao narrar a sua história, o 

autor vai tomando consciência de si e se construindo como personagem da sua própria 

história. 

Na presente pesquisa, as narrativas dos professores foram obtidas por meio de 

narrativas escritas, através do dispositivo construído – a chamada Caixa de Memórias. Dessa 

forma, foi possível recolher dados descritivos dos colaboradores no intuito de analisar como 

estes compreendem e descrevem a sua trajetória de vida, sendo estes os autores da sua própria 

história. O processo de investigação também possibilitou que o investigador desenvolvesse a 

percepção de como os colaboradores interpretam aspectos vividos, os quais os levaram ao 

adoecimento na profissão. 

 Ao optar por investigar um sujeito que atua, mas também sofre as consequências 

dentro de uma categoria profissional, surgiu a possibilidade de perceber que estes 

reconstruíram uma consciência histórica ao longo da vida profissional. Pineau (2010) aborda 

que o entendimento de formação dentro de uma perspectiva (auto) biográfica refletida é 

buscar que a pessoa em formação descreva uma trajetória reflexiva da sua caminhada 

profissional e construa, a partir de suas histórias, um projeto de pesquisa-ação-formação. 

 Segundo Pineau (2006), a corrente da pesquisa-ação-formação configura-se como o 

surgimento do trabalho com histórias de vida. Conforme o autor, essa corrente faz parte de um 

movimento bioreflexivo e pode contribuir, ou não, para os indivíduos apropriarem-se da 

capacidade de refletir sobre si.  

 No momento em que o colaborador da pesquisa pensa sobre si, relembra fatos da sua 

história, reinterpreta estes acontecimentos e apresenta-os em sua narrativa. Tal possibilidade 

favorece uma auto-formação. Percebe-se, pois, que a pesquisa-ação-formação acontece 

quando o pesquisador interpreta e compreende sobre o que ocorreu na descrição investigada e, 

ao refletir sobre este momento vivido com o outro, também ocorre um processo de formação 

do investigador.  

Para Passegi, Souza e Vicentini (2011), a escrita de si é percebida como um recurso 

que permite que a pessoa reflita acerca da sua trajetória de vida, desde o seu processo 

formativo formal, como também aqueles considerados não formais. Segundo os autores, a 
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escrita é uma maneira de interpretar aquilo que é tido como relevante pelo narrador sobre o 

que fora vivenciado por ele, desde o início do seu percurso profissional até sua atuação 

vigente. A ação de refletir sobre aquilo que fora experienciado durante o exercício da 

profissão é uma atividade formadora. 

Passegi (2006) afirma que, ao refletir sobre a escrita autobiográfica, a pessoa 

compreende os conflitos existenciais e afetivos os quais atravessam, assim como o seu 

alcance auto-formativo, por meio dos quais há a possibilidade de pensar sobre aquilo que se 

passou e, ao relembrar o acontecimento, este pode ser ressignificado.  

Dessa forma, é possível perceber que o narrador, ao passo que reflete sobre o seu 

passado, pode ter um novo olhar sobre a sua história pessoal e profissional. Este tipo de 

escrita, para Souza (2004, p.75), permite a “auto-escuta de si mesmo, como se estivesse 

contando para si próprio suas experiências e aprendizagens que construiu ao longo da vida, 

através do conhecimento de si”.  

A pesquisa autobiográfica que utiliza a escrita pode ser identificada em diversos 

contextos e permite diferentes maneiras de falar sobre si mesmo, por meio de diversos 

gêneros, dentre os quais Câmara e Passegi (2013) destacam os ensaios autobiográficos, 

portfólios, autobiografia alimentar, cartas, relatos orais, narrativas autobiográficas de 

formação, diários do pesquisador, cadernos autobiográficos, entrevistas biográficas, entre 

outros. 

Neste estudo, buscou-se a proposta das narrativas autobiográficas escritas, pois, 

segundo Gaspar, Pereira e Passegi (2013), esta é a forma de reflexão do eu, por meio da qual 

o sujeito é capaz de significar sua existência narrativamente, de forma simbólica, a partir da 

ordenação dos fatos experienciados. O autor se colocará como personagem da sua história, 

analisando através da sua escrita aquilo que fora relevante em sua vida profissional. 

Através da escrita de si, o colaborador tem a autonomia de relatar, sem bloqueio, 

constrangimento, ou qualquer outro sentimento negativo que possa surgir no momento, as 

suas lembranças passadas. O assunto abordado na investigação, além de suscitar situações 

vivenciadas em sua formação docente, durante a atuação profissional, está também muito 

associado às experiências de sua vida pessoal.  

Neste caso, a narrativa escrita permitiu que os colaboradores dispusessem da 

espontaneidade de suas lembranças e reflexões de suas memórias, que na pesquisa narrativa 

torna-se muito importante em função do resultado que se pretende alcançar. Para tanto, 

utilizou-se a Caixa de Memórias como dispositivo de coleta de dados. Inicialmente, 
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investigou-se o campo de atuação no qual poderíamos encontrar os colaboradores.  

4.6 A Caixa de Memórias 

No intuito de contribuir para que os colaboradores se sentissem à vontade em 

participar da pesquisa, pudessem recordar um momento delicado da vida, movimento o qual 

despertaria lembranças sofridas, as quais, possivelmente, envolveriam o fator emocional 

destes, optou-se por criar um dispositivo que favorecesse a liberdade do professor para 

relembrar e escrever sobre si. 

A proposta desta pesquisa foi escavar as narrativas escritas dos professores através 

daquilo que se está sendo denominado Caixa de Memórias. Este recurso possibilitou que os 

participantes escrevessem sobre si mesmo e dispusessem, ao longo dos dias, lembranças que 

fizeram parte da sua trajetória de vida. Outros registros, como imagens ou documentos 

escritos, que fizeram parte deste momento da vida no qual ocorreu o adoecimento na profissão 

também podiam ser inserido à caixa. 

Entende-se que as Caixas de Memórias podem ser de tipos e formatos diferentes, mas 

que guardam lembranças do passado e, de alguma forma, são pedaços das pessoas, das suas 

construções e daquilo que elas são.  Dentro das caixas, estão ainda os esquecimentos, as 

marcas da personalidade, elementos os quais são considerados por Nery et al como 

representações que fortalecem a identidade. (2015). 

Compreende-se que, para os professores falarem de si, ao utilizarem uma Caixa de 

Memória, fora necessário oportunizar tempo e autonomia para estes. Através do exercício de 

recordar as concepções interiores, surgiram experiências individuais e grupais que foram 

selecionadas, pelos docentes, de forma significativa para serem colocadas em um dispositivo 

que guarda exclusivamente a sua história. 

Ao receber a Caixa de Memória, além de inovar e permitir a discrição no ato de 

recordar e narrar, foi possível que os colaboradores depositassem os momentos de prazer e/ou 

descontentamento, mas os quais haviam sido relevantes em sua vida.  Esta fase de troca 

afetiva com o passado contribui também para que outras pessoas se reconheçam nessas 

histórias.  

 Realizar a pesquisa usando a Caixa de Memórias permitiu, de alguma forma, que o 

colaborador sentisse-se livre de qualquer constrangimento para expor seus pensamentos, 

desabafos, citações pessoais de um momento da vida que fora marcante e, ao mesmo tempo, 

estiveram guardadas na memória: lembranças sofridas advindas da profissão que exigem 

discrição, tempo e cuidado para serem exploradas. 
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Assim, elaborou-se, com antecedência, um roteiro, que está anexado a este texto, 

como guia para nortear as narrativas escritas dos colaboradores com tópicos de interesse deste 

estudo, se não espontaneamente, por indução, pois, mesmo que as narrativas permitissem a 

liberdade nos relatos dos sujeitos, não se pode perder de vista que serão utilizadas para análise 

da pesquisa, que possui, como qualquer pesquisa científica, um objetivo a ser alcançado.  

Esse roteiro foi inserido na Caixa de Memórias e entregue aos colaboradores da 

pesquisa. Paralelamente, folhas de papel em branco e uma caneta foram ofertadas, para 

facilitar a escrita no momento de alguma lembrança repentina, ao longo de um tempo. Ao 

receberem as Caixas de Memórias, os professores mostraram-se bem receptivos, o que 

permite pensar acerca do desejo que muitos tinham em contar sobre a sua trajetória de vida e 

adoecimento na profissão, a sua história representava algo de valor que seria divulgado e 

contribuiria para uma pesquisa científica. 

Assim, os participantes foram apresentando as informações pertinentes para a pesquisa 

sobre a sua trajetória formativa, profissional e sobre o adoecimento durante o exercício da 

docência, por meio do conteúdo das caixas: as lembranças do passado, que, muitas vezes, 

misturam-se com o presente e podem se projetar no futuro.  

Na imagem a seguir, consta o modelo da Caixa de Memórias que fora entregue aos 

professores, a fim de produzir informações sobre a pesquisa, momento em que os 

profissionais buscaram evidenciar as suas lembranças por meio da escrita, ao relatarem 

momentos marcantes da sua vida.  

 

Fotografia 01: Imagem 1 da Caixa de Memórias 

 

 
Fonte: Pessoal 
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Fotografia 02: Imagem 2 da Caixa de Memórias 

 

 
Fonte: Pessoal 

 
 

 

Fotografia 03: Imagem 3 da Caixa de Memórias 

 

 
Fonte: Pessoal 

 

4.7 Análise dos dados 

Para Bogdan e Biklen (1994), a análise permite trabalhar com aquilo que se produziu 

de informações por meio da organização, descoberta dos aspectos importantes do que deve ser 

apreendido sobre o tema pesquisado, além de ser o momento de selecionar e interpretar o que 

se apresentará aos leitores. Para o corpus de análise deste trabalho, serão consideradas as 

narrativas escritas, obtidas por meio das Caixas de Memórias.  

 Nesta etapa da pesquisa, após coletar os dados por meio das narrativas escritas, 

buscou-se, inicialmente, organizar o material, de forma que possibilitasse a análise daquilo 

que fora disponibilizado pelo colaborador, com a finalidade de compreender, interpretar e 
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apresentar o que se encontrou através de uma leitura interpretativo-compreensiva. 

Para Souza (2014), a pesquisa (auto) biográfica considera a subjetividade construída 

durante a pesquisa. Já a análise interpretativo-compreensiva está implicada nas histórias de 

vida, pois apreende regularidades e irregularidades que são apresentadas nas narrativas orais 

ou escritas, através de uma relação entre o objetivo do estudo e o processo da investigação- 

formação, ao considerar a individualidade das pessoas, como também explorar as experiências 

coletivas no processo de reconstruir e autorrefletir sobre a própria história de vida.  

Para Bondía (2002), a experiência está relacionada àquilo que passa na vida da pessoa, 

aos acontecimentos vividos e como isto atinge o seu eu, no momento em que lhe forma e 

transforma.  No entanto, o autor destaca que apenas o indivíduo que vivencia os fatos pode 

estar aberto ao seu próprio processo de transformação. 

Na análise interpretativo-compreensiva, fora utilizada a ideia simbólica de uma leitura 

em três tempos, a qual Souza (2014, p.44) “considera o tempo de lembrar, narrar e refletir 

sobre o vivido”: Tempo I: Pré-análise/ leitura cruzada - o momento de analisar de forma 

detalhada as narrativas, sendo sensível às descrições. Em seguida, observar o cruzamento 

individual e coletivo das histórias dos colaboradores e, por fim, selecionar os sentidos 

semelhantes das narrativas, identificando as unidades temáticas para análise.  

O Tempo II, segundo Souza (2014, p.44), “está vinculado às leituras cruzadas do 

Tempo I, diz respeito à Leitura Temática”. Nesta etapa, buscam-se apreender as 

regularidades, irregularidades, particularidades e subjetividades das histórias pessoais dos 

colaboradores, as características particulares presentes no conjunto das narrativas serão 

selecionadas de acordo à organização temática, identificadas nas unidades de análise, 

permitindo uma interpretação-compreensiva do texto narrativo.  

De acordo com Souza (2014), o tempo II da análise interpretativo-compreensiva, exige 

uma leitura cuidadosa, que busque os sentidos – estes são atribuídos à interpretação das 

experiências individuais e coletivas; e os significados – o que de fato está representado na 

consciência de alguém, ou seja, o que os colaboradores apresentaram em suas escritas sobre 

suas experiências pessoais.  

Buscou-se apreender as minúcias e as subjetividades subjacentes às histórias de cada 

pessoa. A partir de uma leitura analítica e da interpretação temática, as narrativas foram 

agrupadas através das unidades temáticas.  

A articulação entre a unidade temática e a história narrada faz com que o investigador 

esteja em constante escuta dos dados obtidos, o que contrapõe a noção de categoria, segundo 
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Souza (2014). A leitura e a releitura das unidades temáticas permitem um olhar mais 

aproximado das experiências significativas advindas das trajetórias de vida dos participantes.    

De acordo com Souza (2014), o Tempo III refere-se à leitura interpretativa do corpus, 

que está relacionado à análise interpretativa-compreensiva desde o início do processo de 

seleção das narrativas. O autor afirma ser necessário, nesta etapa de análise, que o pesquisador 

proceda a leituras contínuas do material coletado, tanto dos agrupamentos de análise temática, 

como também das narrativas e fontes utilizadas.  

A partir daí, Souza (2014) borda o surgimento da triangulação das fontes com as 

histórias de vida, no intuito de entender mais sobre o cotidiano dos professores na escola, o 

trabalho docente e os processos vivenciados por eles na profissão. Este processo está 

associado à leitura e à análise das narrativas, bem como à relação entre o embasamento 

teórico do estudo e a interpretação do pesquisador.   

 Compreende-se que este momento requer muita atenção, por isso optou-se por uma 

vislumbramento global e cuidadoso para se compreender e interpretar o material de análise. 

Assim, este é um tipo de estudo que deve ir além do que fora apresentado pelo colaborador, 

na tentativa de construir interpretações aprofundadas, éticas, a fim de respeitar aquilo que o 

narrador apresenta sobre si e de modo a garantir que estejam aludidas às fontes teóricas 

utilizadas na pesquisa. 

 Entende-se que o processo de investigação-formação é de grande relevância neste tipo 

de estudo, já que se buscou não apenas pesquisar acerca das narrativas escritas dos 

professores, com intuito de atingir o objetivo, mas também alcançar as percepções que os 

colaboradores têm sobre si. Ao revisitar a memória e relembrar o adoecimento no trabalho, 

além de permitir que os docentes descrevessem estes episódios, favoreceu-se uma nova 

compreensão do momento vivido.  

 A escolha metodológica deste trabalho fora de extrema importância para organizar e 

traçar os caminhos da pesquisa, de maneira cuidadosa, além de permitir a reflexão dos 

professores sobre si, o seu trabalho e a sua permanência na profissão. Contribuiu, ainda, para 

que as interpretações que os professores fizeram de suas histórias de vida permitissem um 

olhar mais consciente sobre as suas realidades. A construção das unidades de análise 

aconteceu a partir das leituras, releituras e cruzamentos de informações em busca das 

regularidades e irregularidades nas escritas.  
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5  O QUE CONTAM OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS SOBRE A SUA 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL, O ADOECIMENTO E PERMANÊNCIA 

NA PROFISSÃO DOCENTE 
 

Antes de relembrar todas essas histórias, achei que estava pronta, mas 

escrever aqui foi reviver tudo e novamente o frio na coluna, o medo, a 

angústia tomou conta de mim. (Professora Esterlina, 2017) 

 

 Neste capítulo, as histórias de vida dos professores de ciências, por meio de uma 

análise interpretativo-compreensiva das narrativas, serão retratadas. Isso se dará a partir do 

que relataram sobre o seu percurso na docência, sobre o momento em que adoeceram e acerca 

da permanência no trabalho. Como inicialmente disponibilizou-se um roteiro para os 

professores direcionarem as suas escritas, observou-se que os conteúdos das narrativas eram 

sobre uma temática semelhante. No entanto, os acontecimentos, as experiências e as 

interpretações das histórias de vida foram diversificadas.  

O corpo do texto, a seguir, fora apresentado em tópicos, construídos à luz das unidades 

temáticas que emergiram do processo de análise das diferentes narrativas, a partir das suas 

sucessivas e esgotadas leituras. Assim, essas unidades temáticas de análise configuram-se nos 

tópicos do presente capítulo, a saber: o perfil dos colaboradores da pesquisa; o encontro com a 

docência; as experiências com a docência e as condições de trabalho; o mal-estar docente, um 

adoecer na profissão e a permanência na profissão docente.  

  As informações obtidas por meio das narrativas dos professores possibilitam o 

entendimento acerca dos elementos importantes da realidade vivida por estes profissionais, a 

compreensão que eles têm de si e a sua relação com o trabalho, além de entender como 

vivenciaram o adoecimento na profissão. Ao se utilizar, como dispositivo de pesquisa, de uma 

Caixa de Memórias, os colaboradores tiveram a liberdade de organizar as recordações e os 

acontecimentos considerados como relevantes em sua vida profissional e puderam descrever a 

sua história como o principal personagem dela.  

Os problemas de saúde dos colaboradores são de cunhos físicos, psicológicos e 

emocionais, contudo faz-se necessário salientar que não é objetivo deste trabalho detalhar as 

questões clínicas desses colaboradores, uma vez que este não é um trabalho da área de saúde, 

mas se trata de uma análise subjetiva acerca das dificuldades pelas quais esses professores 

passaram durante os seus processos de adoecimento. 
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5.1 O perfil dos colaboradores da pesquisa 

Quadro 1: Perfil dos colaboradores da pesquisa 

Nome 

(fictício): 

Andréa Aristóteles Esterlina Fênix Júlia  Maria 

Helena 

Vida 

Idade: 36 31 48 34 44 34 47 

Área de 

formação: 

Química e 

Matemática 

Ciências 

Biológicas 

Ciências 

Biológicas 

Ciências 

Biológicas 

Ciências 

com 

habilitação 

em 

Química 

Química e 

Pedagogia 

Ciências 

com 

habilitação 

em 

Biologia 

Titulação: Graduada Graduado Mestre Mestre Especialist

a 

Graduada Especialist

a 

Tempo de 

atuação na 

docência: 

10 anos 4 anos 28 anos 12 anos 16 anos 10 anos 23 anos 

Carga 

horária  

40 h 20h 40h 40h 40h 40h 40h 

Disciplinas 

que 

ministra: 

No momento 

atua na 

gestão 

Matemátic

a e 

Ciências 

Ciências, 

Biologia, 

Meio 

Ambiente, 

Física e 

Química 

Ciências, 

Meio 

Ambiente 

e Ciência e 

Tecnologia 

Química, 

Física e 

Matemátic

a 

Matemátic

a e Meio 

Ambiente 

Educação 

Especial 

Instituição 

de 

formação: 

UESB UESB UESB UESB UESB UESB UESB 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Este quadro apresenta informações gerais sobre os colaboradores da pesquisa. Por 

meio destas se pode constatar que a maioria são mulheres e apenas um homem, estão na faixa 

etária dos 31 a 47 anos de idade, todos possuem licenciatura na área de química ou biologia e 

alguns ainda dispõem de formação em outras licenciaturas. A titulação dos docentes encontra-

se em nível de graduação, especialização e mestrado. A maioria atua na profissão há dez anos, 

ou mais, e apenas um dos participantes exerce carga horária de vinte horas semanais. Os 

demais envolvidos na pesquisa exercem quarenta horas e, quanto ao campo de atuação, 

extrapolam a área específica de formação, ao atuarem em áreas afins do campo das ciências 

ou Matemática. 

A partir dos dados apresentados pelos professores de ciências, pode-se perceber alguns 

fatores relacionados à organização do ensino, ao desenvolvimento profissional e às condições 

de trabalho que creditam uma visão geral sobre o exercício destes docentes nas escolas de 

Educação Básica da cidade de Jequié-BA. Estes pontos serão discutidos de forma mais 

aprofundada ao longo das análises, nos tópicos seguintes. No entanto, é necessário promover 

uma discussão inicial sobre alguns aspectos observados no quadro.  
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Os professores da presente pesquisa concluíram a graduação na mesma instituição de 

ensino, UESB, em áreas específicas das ciências: química e biologia. Embora a formação 

tenha acontecido na mesma universidade, é importante destacar que ocorreram em momentos 

distintos e, de acordo com os relatos, houve diferenciações no currículo, em alguns aspectos. 

Destaca-se, também, que Andrea e Maria Helena possuem formação em Matemática e 

Pedagogia, respectivamente. 

 Alguns colaboradores, ao apresentarem seu perfil, revelam que optaram por outros 

níveis de formação além da graduação: especialização e mestrado. Este interesse justifica-se 

pela progressão na carreira, pelo desenvolvimento profissional, pelas melhorias quanto ao 

salário, pelo investimento no saber e pela valorização no trabalho. Outro ponto que levou tais 

colaboradores à busca do aperfeiçoamento profissional foi o desejo de melhorar a sua atuação 

em sala de aula, uma vez que relataram um contexto de dificuldades para transmitir os 

conhecimentos de suas áreas quando atuavam em sala de aula, fato que os levou a procurarem 

melhorar a formação. 

A esse respeito, reiterando o que ocorre com os colaboradores dessa pesquisa, Gatti e 

Barretto (2009) salientam que a busca pela formação continuada tem como propósito 

melhorias na realização do trabalho, por meio da atualização, e necessidade de acompanhar 

novos conhecimentos, já que a educação está sempre em processo de mudanças e exige que os 

professores inovem em sua atuação. Assim, tem-se um quadro de professores que, em 

maioria, não se acomodaram com a formação inicial, mas procuraram investir tempo, recursos 

e vontade em cursos que os levassem a aperfeiçoar a sua prática e a progressão profissional. 

Com relação ao tempo de atuação dos citados docentes de ciências, constatou-se que o 

tempo o mínimo fora de quatro anos e o máximo de vinte e oito anos de experiência. Frente a 

tal informação, pode-se perceber que, a exemplo do que define Huberman (1999), trata-se de 

um grupo de “profissionais em diferentes fases”. Nesse grupo, um colaborador encontra-se 

em fase iniciante (quatro a seis anos de docência), e a maioria (cinco deles) está no processo 

de diversificação e questionamentos (entre os sete e os vinte e cinco anos), fator que leva à 

experimentação, mas também a reflexões e a questionamentos sobre a carreira. Um outro 

colaborador, com vinte e oito anos de docência, está na fase de serenidade ou distanciamento 

afetivo (que comporta profissionais entre vinte e cinco e trinta e cinco anos de magistério), 

conforme prevê Huberman (1999). 

Ainda, com base em Huberman (1999), pode-se observar que a maioria dos 

participantes da pesquisa está numa fase em que é comum a busca de alternativas para os 
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problemas encontrados na profissão (a exemplo disso, a maioria deles procurou formação 

complementar, como mestrado ou especialização), e registrou-se a existência de alguma 

crença na capacidade da educação de realizar melhoras, seja na vida profissional dos 

docentes, seja na formação dos alunos. No entanto, como será abordado adiante nessa 

pesquisa, já aparecem, entre esses profissionais, fortes sinais do cansaço e de desesperança 

típicos de quem passa por processos de adoecimento e de conflitos no ambiente escolar. 

Estas etapas da vida profissional, defendidas por Huberman (1999), ajudam a 

compreender a forma de envolvimento do professor com o seu trabalho, o conhecimento que 

este tem da sua atuação e a necessidade de se adequar ou não à docência. Ao longo da carreira 

docente, é comum os professores demonstrarem algumas ações próprias da sua fase de 

atuação, no entanto nem sempre o desenvolvimento profissional ocorre por meio de uma 

sequência de acontecimentos.  

 Um outro ponto que chama atenção no Quadro 1 é que a carga horária de trabalho da 

maioria dos professores é quarenta horas. Frente a tal informação, infere-se que haja uma 

sobrecarga de atividades, durante a semana, para estes profissionais, diante da necessidade de 

planejarem, elaborarem aulas e realizarem os serviços da função docente, através de uma 

demanda grande de aulas e pouco tempo para dedicação em outras atividades, como formação 

profissional e vida pessoal. Isso vai ao encontro do que apontam Teixeira e Brito (2015), pois 

pode haver uma relação, revelada a partir do quadro de adoecimento dos colaboradores, entre 

adoecimento e demanda excessiva de atividades. 

Tardif e Lessard (2008) afirmam que o tempo de serviço do professor no trabalho é 

cansativo, pois estes precisam dedicar-se ao ofício em sala de aula, como também às 

atividades extraclasses como: planejar, atender aos pais, organizar recursos, entre outras 

atividades que não permitem que o docente possa realizá-las no próprio espaço de trabalho. A 

escola, necessitando estender muitas dessas demandas, como atividades extras escolares, faz 

com que o profissional passe a fazer do seu lar a extensão do seu trabalho profissional.  

As disciplinas ministradas pelos professores colaboradores revelam outro fator que se 

configura como intensificador para a sobrecarga de demandas exigidas para esses professores, 

pois, além de lecionarem a disciplina da sua área de formação, os colaboradores ainda 

precisam se dedicar à busca pelo conhecimento das outras áreas de ensino, a fim de 

completarem a sua carga horária de trabalho, o que lhes exigem mais disponibilidade para 

estudar e procurar permanecer qualificado, inclusive optar por outra licenciatura ou pós-

graduação. A esse respeito, Nóvoa (1999) afirma que a formação permite que o professor 
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reconheça-se enquanto profissional, ao atuar em sua área de ensino e realizar um trabalho 

fundamentado em práticas pedagógicas significativas. O autor ainda afirma que trabalhar fora 

desse contexto pode acarretar incoerências, tanto para quem ensina quanto para quem 

aprende, já que os professores precisam se assumir como agentes do conhecimento de ensino.  

As primeiras percepções sobre o perfil dos colaboradores da pesquisa levam a 

observar que são profissionais que buscaram formação, possuem um tempo de experiência 

significativo na profissão, atuam enfrentando os diversos dilemas do contexto escolar e são 

professores que permaneceram no trabalho frente à complexidade da docência.  

Dessa forma, a partir de agora, vira à tona essa realidade de vida e trabalho dos 

colaboradores, a qual será de grande relevância, de modo a apresentar a expressão dos 

profissionais sobre a sua trajetória profissional, o adoecimento e a permanência no trabalho. 

Aqui, os dados serão compreendidos por meio do embasamento de outros estudos e com base 

nos acontecimentos ao longo da carreira destes docentes.  

5.2 O encontro com a docência 

A escolha pela docência, para muitos dos colaboradores, é a realização de um sonho, 

uma vez que essa é a profissão por meio da qual, na perspectiva dos participantes, efetiva-se 

uma vocação. Tornar-se professor é satisfazer ainda o desejo da família e algumas pessoas 

sentem-se determinadas a alcançar o seu lugar na profissão docente desde cedo, ao buscarem 

formação e optarem por cursarem uma licenciatura. 

De acordo com Roldão (2011), nos tempos atuais, a ideia de docência enquanto 

vocação, em alguns momentos, ainda conduz a escolha da profissão. A identificação com o 

ser professor faz com que, desde cedo, os professores busquem uma formação no campo 

educacional, a fim de se firmarem num trabalho futuro.  

Para as professoras Maria Helena e Vida, a preferência profissional revelou-se bem 

evidente desde quando iniciaram a trajetória no trabalho. Semelhanças em suas narrativas 

foram registradas, quando falaram do momento em que decidiram se tornar professoras:  

Desde cedo já havia escolhido minha profissão “ser professora”, ainda no 

ensino médio optei por fazer magistério, quando terminei o ensino médio fui 

procurar logo fazer um cursinho para prestar o vestibular.  Passei nesta 

seleção, com a graça de Deus, e fui cursar licenciatura em Química na 

UESB. Nesse período fui chamada pra participar de um programa de estágio 

do município e comecei a lecionar em um distrito de Jequié. (Professora 

Maria Helena, em 2017) 

Antes de entrar na faculdade já tinha feito magistério e atuava em sala de 

aula no Ensino Fundamental I, e logo após optei em fazer Biologia e fui 
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galgando os degraus do saber. (Professora Vida, em 2017) 

 

A escolha por cursar uma licenciatura, no caso destas professoras, partiu da vontade de 

prosseguir com os estudos e buscar novos conhecimentos, já que fizeram magistério e agora 

estavam traçando uma nova etapa da docência em uma área específica.  

A colaboradora Vida possuía experiência na docência antes mesmo de ingressar na 

universidade, conhecia o chão da escola e deu continuidade à carreira, buscando novos 

caminhos numa área específica, as Ciências Biológicas, o que parece mais conveniente: 

desenvolver-se no mesmo campo profissional.  

 A colaboradora Esterlina, mesmo sem possuir formação na docência, iniciou seus 

passos nesta área para ter uma ocupação. Vejamos como isso se torna claro no relato: 

Quando comecei a trabalhar como professora em 1989 era só para ocupar 

meu tempo pois tinha acabado de trancar minha matrícula no terceiro 

semestre do Curso de Agronomia na Universidade Federal da Bahia em Cruz 

das Almas Bahia, pelo motivo de apresentar um diagnóstico de gastrite (os 

trotes causaram um problema sério) e iria retornar assim que estivesse 

melhor. Quando retornei a minha casa em Iramaia-Bahia pra não ficar sem 

fazer nada, comecei a trabalhar como professora de Português e Redação. 

Antes da faculdade, tinha cursado a antiga formação científica que era nada 

mais que uma preparação para o vestibular; nessa época ainda existia o 

antigo magistério, e para ser uma professora de verdade, tinha que cursar o 

magistério, como eu era considerada como não "professora de verdade" pois 

não tinha o magistério, resolvi cursar  a noite. (Professora Esterlina, em 

2017) 

Esta professora pode reconhecer a sua necessidade de formação já que estava atuando 

na área de ensino. Assumir-se professora era algo que exigia uma preparação, uma busca pelo 

saber específico da docência e ela optou por iniciar seus estudos e tornar-se uma “professora 

de verdade”. Esta atitude exprime um sentimento de responsabilidade, já que ela estava 

atuando no magistério e sabia que ainda não possuía formação específica para isso. 

A esse respeito, Nóvoa (1999) salienta que é, por meio do processo formativo, que o 

professor reconhece-se como um profissional, na tentativa de dominar conhecimentos acerca 

da profissão e do exercício da docência, conhecimentos estes os quais possibilitarão a 

construção do ser professor.  O que os casos de Vida e Esterlina apontam é que há uma 

construção do ser professor, que acontece na junção entre a experiência diária de sala de aula, 

e a necessidade de buscar formação e aperfeiçoamento. Essa dinâmica é também importante 

para a construção da identidade profissional de cada professor. 

No entanto, a opção pela docência nem sempre acontece de forma acertada, como se 

fosse a realização de um sonho. Há aquelas pessoas que, por outros fatores determinantes, são 

impulsionados à docência. Estas não escolhem ser professor, mas a docência foi algo que se 
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tornou consequência em sua vida. Nesse sentido, pode-se mencionar três professores: 

Aristóteles, Fênix e Júlia, os quais, por motivos diversos, iniciaram a sua vida na docência. 

 

A escolha da área de docência, confesso, foi meramente casual, nada de 

realização de sonho, ou de forma deliberadamente programada. No momento 

de decisão foi o que me pareceu mais vantajoso. Sim, sempre houve um 

apresso muito grande pela biologia, mas não pela docência em si. Acrescento 

ainda o fato da condição familiar, financeiramente falando, que na época não 

permitia outra área (pois este era um dos poucos cursos que permitia associar 

trabalho e estudos, já que oferecia curso no turno noturno), muito menos ir 

para outra cidade, universidade ou campus. (Professor Aristóteles, em 2017) 

 

Fiz o vestibular aos 17, a opção era Licenciatura em Ciências Biológicas, 

mas eu queria ser bióloga tipo aquelas do Globo Repórter. Pensei a docência 

como segunda opção: “Se não der certo ser bióloga do Globo Repórter, pelo 

menos vou ser professora”. Isso não quer dizer que eu não queria estar na 

Biologia. Eu era apaixonada pela Biologia! A paixão nasceu de uma outra 

paixão: o encantamento com um professor do cursinho em Salvador onde eu 

morava e terminei o ensino médio. A Biologia era tão viva nas aulas dele 

que eu queria ser ele. Juntou com o Globo Repórter aí pronto: o sonho da 

minha vida era ser Bióloga! Então não estou na Biologia por uma frustração 

de ser médica ou da área da saúde, os vestibulares que prestei foram TODOS 

para Biologia! Nunca tentei outra coisa. Eu escolhi o lugar onde estou e 

sempre me digo isso quando desanimo com as demandas da docência. 

(Professora Fênix, em 2017) 

 

Nas narrativas dos professores Aristóteles e Fênix, pode-se perceber uma atração pela 

Biologia, já que os conhecimentos específicos desta área de ensino sempre encantaram estes 

professores. A docência, no entanto, era algo desconhecido. De acordo com Aristóteles, o 

curso de Ciências Biológicas dava-lhe condições para trabalhar e isso era o que parecia mais 

vantajoso. Como nem todas as pessoas têm possibilidade de só estudar, de escolher uma 

formação de seu interesse, o magistério acaba sendo uma opção mais viável. Nem sempre as 

famílias podem ajuda-los financeiramente e escolher a docência pareceu-lhe algo mais 

acessível. 

Conforme Gatti e Barretto (2009), a docência deixa de ser interessante por ser 

representada socialmente como uma profissão desprestigiada e de remuneração pouco 

encorajadora. Contudo, para as autoras, é expressivo o número de estudantes que procuram 

por cursos nos quais seja possível conciliar o mundo acadêmico com o trabalho. Partindo 

dessa premissa, a possibilidade de estudar em uma área de interesse (Ciências, no caso) e 

ainda ter maiores chances de emprego, comportando, além da biologia, a Educação, embora a 

segunda área possa ser menos atraente do ponto de vista profissional, é uma decisão que 

atinge muitos estudantes universitários, como nos dois casos acima: a primeira paixão é pela 

biologia, e a educação surge como segunda via, uma possibilidade a mais. 
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Por outro lado, há casos em que a escolha profissional, mesmo que inconscientemente, 

está diretamente ligado a questões da docência. A professora Fênix, por exemplo, diz que a 

Biologia tornou-se uma área de grande interesse, pois, como estudante, tinha um professor 

que despertava sua admiração. Os conhecimentos específicos desta ciência fizeram com que 

esta professora buscasse uma formação, ao desejar atuar como bióloga. Neste caso, pode-se 

perceber o grande papel da docência, o quanto esse professor atuou de forma relevante, à 

medida que as suas ações repercutiram de forma positiva na escolha profissional de um aluno, 

ao demonstrar admiração e despertar o desejo por uma atuação de excelência, mesmo que 

fosse apenas na área específica.   

A esse respeito, Morales (2008) afirma que a relação professor-aluno precisa estar 

pautada tanto na cordialidade e respeito, como também em uma boa e eficaz relação didática. 

É preciso manter os aspectos afetivos e os objetivos educacionais para que a qualidade do 

aprendizado e da motivação seja sustentada.  

Para a professora Júlia, só foi possível conhecer mais a profissão após o processo 

formativo: 

A primeira passagem que eu tive pela Universidade, que na verdade nem 

tinha pretensão de prestar o vestibular, o que só foi possível porque o meu 

irmão mais velho insistiu muito para que eu fizesse, que eu tentasse 

vestibular nesse período. Então ele me inscreveu, pagou minha inscrição, 

que tenho até hoje guardada, e falou que deveria ir e no dia eu fui sem 

grandes pretensões. Não sabia para que, o porquê, era isso ou ficar em casa, 

lavando, passando e eu tinha medo de casar. Lembro que no dia das provas 

tava feliz, encantada, porque eu tive oportunidade de reencontrar alguns 

colegas do ensino médio, antigo científico. Meu irmão, no ato da inscrição 

optou pelo curso da área de ciências, eu acho, por me conhecer bem, ele 

sabia de alguma forma que não tinha muita relação, afinidade, nem com 

letras ou enfermagem. E foi assim que ingressei no curso sem saber muito 

bem na verdade o que era esse curso de licenciatura em ciências. Quando eu 

comecei a frequentar a universidade foi que eu entendi, sim de fato, que o 

curso de licenciatura era um curso para formar professores [...]. (Professora 

Júlia, em 2017) 

 

Júlia desconhecia a formação para a docência, não demonstrava interesse pela área 

específica das ciências, nem conhecia ao certo aquilo que seu irmão indicara- lhe. No entanto, 

demonstrou boa vontade e participou da seleção para iniciar um curso universitário. Isso 

suscita o seguinte entendimento: para essa professora, as descobertas na vida acadêmica 

contribuíram para que se constituísse docente.  

Dessa forma, faz-se necessário entender como ocorreu o processo formativo desses 

professores, haja vista que, desde a etapa inicial, na tentativa de se tornar um professor, 

muitos licenciados relacionaram-se de formas diferentes com a escolha da docência: alguns 
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demonstraram interesse pela docência desde o início, outros foram motivados e ainda há 

aqueles que chegaram à licenciatura sem ao menos conhecer o que de fato fariam, pois não 

apresentavam anteriormente nenhum envolvimento com a docência. 

A formação inicial é muito importante para que os professores, de fato, conheçam a 

futura profissão. Além disso, deve oportunizar a permanência destes diante das dificuldades 

apresentadas ao longo da carreira profissional, pois a motivação inicial pode-se constituir em 

um fator que impulsione a permanência no contexto educacional, repleto de inseguranças, 

conflitos, angústias, medos. Situações adversas como essas podem interferir nas experiências 

docentes. Por outro lado, mesmo que um indivíduo assuma a docência por outros fatores 

determinantes, isso não significa afirmar que esse sujeito não adquira afeto por sua profissão, 

pois alguns se sentem realizados, mesmo não sendo uma escolha profissional, conforme se 

viu nos relatos de alguns dos colaboradores, o que viabiliza também a permanência na 

profissão. 

Para Nóvoa (1999), muitos indivíduos formam-se professores e não se realizam nesta 

profissão, o que dificulta o trabalho coletivo e participado. Segundo o autor, alguns docentes 

buscam estímulo fora do ensino ou investem em outras atividades até encontrar oportunidade 

melhor. O referido autor ainda defende que a formação deve incentivar a identificação do 

docente com o trabalho e aumentar o contato dos licenciandos com o contexto escolar, a fim 

de permitir que os profissionais pensem sobre suas ações e busquem se adaptar ao ofício, por 

meio de inovações. Neste aspecto, considerando os colaboradores da pesquisa, as suas falas os 

seus posicionamentos, observa-se que a docência faz parte de suas vidas e a formação inicial 

serviu como um aspecto importante do que representaria o tornar-se professor para esses 

profissionais. 

Segundo Freitas e Villani (2002), a formação de professores deve ser vista como algo 

contínuo que acontece em todo o ciclo profissional. Tal fator, além de contribuir para 

mudanças no perfil desse professor frente à sua atuação, deve envolver a vida pessoal deste, 

assim como a sua responsabilidade com o conhecimento adquirido.  

Regularidades nas narrativas dos professores foram registradas, quando estes 

afirmaram que a formação inicial foi um momento de grandes desafios, aprendizados, 

processos difíceis com relação ao ensino e à atuação de professores da universidade. Além 

disso, as diferenças entre as disciplinas específicas e as disciplinas pedagógicas também 

foram observadas. 

Já na UESB em Jequié-BA, a princípio houve dificuldade para me enturmar, 
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não tive boa impressão da turma, no primeiro dia de aulas os colegas 

estavam na entrada do pavilhão de aulas com o som ligado e bebendo. Era 

uma turma muito diferente da que eu estudava. Diante dessa dificuldade de 

“enturmação”, não consegui adaptar-me e influenciou diretamente em minha 

formação. Na turma havia um jogo de interesses se aproximavam de acordo 

a nota que tirava em certa disciplina. Alguns professores da área de exatas, 

agem como se fossem superiores a nós, tinha um professor que 

simplesmente jogava a tabela periódica no chão, ou então mirava o apagador 

em algum colega que não estivesse prestando atenção e arremessava nele, 

não entendia e ainda não entendo o porquê ninguém nunca falou nada. 

Professores que não nos ensinaram a ser educadores. A cada aula uma 

atitude estranha. Nas aulas das disciplinas da área de ensino, um pouco 

diferente do que estávamos acostumados nas disciplinas específicas, talvez 

eles um pouco sonhadores. Na verdade não fomos formados para 

professores. A prática totalmente diferente da realidade e percebemos isso no 

primeiro dia de estágio. Isso tudo foi me desmotivando, juntamente com 

problemas pessoais comecei a faltar e assim desistir um semestre, tentei 

voltar, mas não foi fácil, durante o processo ia desistindo das disciplinas que 

não me encontrava, havia um certo desencantamento com o curso, 

professores e colegas. Durante quase todo o período de estudos trabalhava 

durante o dia na própria universidade como estagiária e estudava a noite. 

Resolvi retomar o curso e concluir em 2008. (Professora Andrea, em 2017) 

 

Percebe-se, pois, como a docência passa a ser desestimulante durante o processo 

formativo, quando o distanciamento entre aquilo que é ensinado e o que os professores 

vivenciam na prática é uma realidade. Diante disso, faz-se necessário que os cursos de 

licenciatura revejam algumas posturas como a relatada na fala da professora Andrea, uma vez 

que numa licenciatura, além de haver uma necessidade quanto ao conteúdo específico da área 

(no caso dela, a química), há a necessidade de se formar quanto aos aspectos pedagógicos. As 

licenciaturas precisam levar em conta que esses estudantes futuramente estarão em sala de 

aula, aplicando, não só conhecimentos científicos, mas metodologias de ensino as quais o seu 

curso de licenciatura tem a obrigação de abarcar. 

Durante o processo de graduação, no estágio, os docentes em formação já conseguem 

perceber a complexidade da docência. A esse respeito, Pimenta e Lima (2009) abordam sobre 

a relevância do estágio como uma atividade imprescindível, que permite o contato do 

licenciando com a realidade de trabalho, além de possibilitar atividades de análise, reflexão e 

intervenção com a futura profissão.  

São muitas as experiências destes acadêmicos ao se constituírem professores e o 

estágio favorece uma percepção melhor sobre o contexto em que atuarão, porém o 

desencantamento continua, porque os docentes em formação não se sentem estimulados para 

permanecerem em um curso totalmente desatrelado do espaço escolar. 

 [...] Os conteúdos eram trabalhados de uma forma menos específica, com 
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um conhecimento mais abrangente, após o terceiro semestre começaram os 

problemas, eu me desiludi um pouco com a instituição, com próprio curso, 

por vários motivos, sendo um destes relacionado com a própria grade 

curricular do curso. O curso tinha uma grade curricular de Bacharelado, que 

não oferecia condições para professores, era estrutura de um curso de 

bacharelado. Tudo era muito “capenga”. [...] Os professores, até que se 

esforçavam, mas eram todos muito voltados para um ensino muito, mais 

muito tradicional mesmo, isso me desestimulou, aí juntou o fato de não ter a 

certeza que desejava exercer a profissão, e acabei por desistir. Aliás muitos 

da minha turma pararam no meio do caminho, ouso dizer que uns 40% da 

turma. [...] Abandonei o curso e somente dois anos depois eu retornei a 

Universidade, já em 1998. Quando regressei o curso, ainda não tinha muitas 

disciplinas exatamente iguais ao do meu primeiro movimento em 93, mas 

tinha uma estrutura mais adequada para isso, o que uma coisa positiva, além 

de poder aproveitar o que eu já tinha feito de disciplinas entre 93-95, 

adiantando assim minha formatura. [...] Contudo os professores que agora 

estavam na Universidade se demonstravam mais preparados para ensinar, 

ainda que voltados para área de exatas, para área dura. Esses professores eles 

tinham uma bagagem de forma que se relacionavam melhor com os alunos, 

os que já estavam na casa, em sua grande maioria estavam em curso de 

formação continuada, e também me pareciam diferentes.  Apesar de ser 

muito exigentes, na área dura, eles conseguiram de alguma forma promover 

uma formação melhor para mim, e no ano de 1999 consegui uma bolsa pelo 

CNPq3, que foi renovada em 2000. Isso com toda certeza garantiu a minha 

permanência e desempenho, acho que bom, no curso. Fazendo um retrocesso 

para minha formação eu ouso dizer que ela não foi em nenhum momento 

voltada para a docência, ela foi completamente voltada para a pesquisa, e a 

pesquisa Laboratorial, a pesquisa dos vidros, dos reagentes, das reações, da 

manipulação, dos relatórios,o curso pode ser definido por relatório, as vezes 

5 disciplinas por semestre, todas com relatórios de aulas práticas. E esses 

relatórios eram todos engessados, um modelo a seguir, a partir de roteiros 

que a gente seguia. Lembro-me que cursei basicamente quatro disciplinas 

para o ensino de química, já no final do curso, Didática, Psicologia da 

Educação, Estágio 1 e 2. (Professora Júlia, em 2017) 

 

Percebe-se que as duas professoras, Andrea e Júlia, viveram a experiência da 

desistência na formação inicial. Ambas as professoras, no entanto, retornaram à atividade, a 

fim de concluir o curso. Isso faz notar o quanto o processo formativo torna-se difícil para os 

licenciandos os quais lidam com ações autoritárias por parte de alguns professores da 

universidade, que, somados a outras situações de dificuldades na vida pessoal, contribuem 

para que os graduandos apresentem desmotivação ao ensino tradicional, conforme fora 

apontado por eles. Para Morales (2008), não se pode reduzir a relação entre professores e 

alunos a algo frio e meramente didático, já que lecionar envolve também a necessidade de 

uma aproximação. A falta desse contato a título de esclarecimentos e ajuda em sala de aula 

pode interferir no ensino. 

                                                           
3 CNPQ- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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Nos casos citados, nos registros de falas de Andrea e Júlia, a postura autoritária dos 

professores acabou por interferir na relação com as estudantes, já que impedia uma interação, 

um diálogo ou uma troca de conhecimentos. Por isso, dúvidas sobre aquilo que estava sendo 

ensinado surgiam e não eram sanadas. Além do mais, o curso ainda se apresentava bem 

distanciado da realidade profissional que estas professoras enfrentariam, já que havia uma 

valorização do ensino específico de química. Isso também fora evidenciado na narrativa da 

professora Fênix: 

Desde o primeiro semestre trabalhei como estagiária no laboratório de 

Invertebrados. Participava de uma pesquisa com formigas urbanas com duas 

professoras do Departamento de Ciências Biológicas. Depois fui para um 

grupo de pesquisa em plantas medicinais onde tinha uma produção de artigos 

para eventos tão acelerada que nesta época eu vivia das 7 às 22 horas na 

universidade. Meu Currículo Lattes agradece a este período! (rs). Mas ainda 

não tinha me encontrado! Foi quando uma professora me convidou para 

monitoria voluntária em sua disciplina, Ecologia de Campo, voltei tão 

encantada com a ecologia que abandonei o grupo de estudos em plantas 

medicinais que, além de não ser o que eu queria, a dedicação ao grupo estava 

me consumindo e inclusive me afastando de minha vida social e de meus 

amigos, pois meu orientador da época era inimigo de todos os professores do 

departamento (DCB) e para ele quando nós estávamos conversando com 

nossos colegas que eram orientandos dos “inimigos” dele a gente estava 

traindo ele. Foi uma fase difícil, mas me libertei. O problema foi que, depois 

da “libertação” eu não sabia o que iria fazer, com o que iria trabalhar dali em 

diante. Esse momento coincidiu com o início das disciplinas pedagógicas, já 

que até então estávamos voltados para as disciplinas específicas. Então 

decidi não procurar nenhum projeto/professor para estágio em laboratório. 

Como já não tinha tantas disciplinas, comecei no último ano da graduação a 

trabalhar em uma escola da rede privada dando aulas de Ciências no ensino 

fundamental 1.  Foi o primeiro contato de regência. Foi difícil! É quando 

você descobre que não se aprende no estágio, o estágio é importante – não 

nego – mas não se aprende no estágio. Eu não tive aceitação dos alunos 

(estava no lugar de uma professora daquelas mãezonas, queridíssima e eu 

não era nem mãe muito menos queridíssima), não tinha domínio de classe. 

Ficava sem voz com frequência. Eu era um desastre no início, mesmo assim 

continuei e não me lembro exatamente porque nem como, mas as coisas 

foram aos poucos melhorando... Ahhh, mas eu acho que sei sim, foi a tal da 

experiência que começou a se construir. (Professora Fênix, em 2017) 

 

Zabalza (2004) afirma que os professores, muitas vezes, não se identificam com a 

docência porque a formação inclina-se muito mais para as pesquisas realizadas na área 

específica da ciência do que para os conhecimentos voltados para o contexto educacional. As 

pesquisas acadêmicas valorizam muito mais um estudo científico da ciência tradicional, 

enquanto os saberes pedagógicos são vistos como menos relevantes nestes cursos.  

Na fala das professoras, pode-se observar que os cursos de licenciatura eram 

organizados de modo que as atividades relacionadas ao ensino e as questões relativas à 
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dinâmica escolar eram relegadas ao segundo plano, para o final da formação. Prestigiava-se o 

ensino específico de ciências e os conhecimentos educacionais dos futuros professores seriam 

aplicados próximo à conclusão do curso, segundo Diniz-Pereira (1999). 

Dessa forma, entende-se que a formação inicial dos professores colaboradores foi 

pautada em um ensino tradicional, com professores autoritários e ancorada num modelo de 

ensino que não priorizava os ensinamentos pedagógicos. Mesmo os colaboradores 

reconhecendo a importância deste processo formativo, já que estes percebem a contribuição 

desta fase de aprendizagem para o desenvolvimento de suas carreiras, apontam as 

irregularidades vivenciadas no percurso do curso, fatores estes bastante desmotivadores.  

5.3 As experiências com a docência e condições de trabalho 

Percebeu-se que os professores de ciências vivenciaram uma formação distanciada da 

realidade de trabalho e, quando iniciaram a vida na profissão docente, tiveram de ligar com as 

dificuldades em uma carreira desassistida de recursos e apoio por parte da administração 

pública educativa, a qual ainda atua bem afastada das reais necessidades do contexto escolar. 

Frente às análises, incoerências em relação às condições de trabalho dos professores 

de ciências foram registradas. Quando as colaboradoras da pesquisa apresentam, em suas 

narrativas, que as aspirações de melhorias no ensino continuam sendo algo distanciado 

daquilo que se apresenta na realidade da escola, surgem os entraves. As dificuldades de 

adaptação no serviço, os salários baixos para se manterem, a indisciplina, as situações de 

violência, o autoritarismo da gestão e as contradições presentes no espaço escolar são 

problemas constantes que tornam o trabalho cada vez mais difícil.   

No início da jornada profissional, os docentes encontram inúmeras dificuldades. Nas 

narrativas dos professores de ciências, a questão econômica foi um problema que se destacou, 

já que precisavam ampliar a carga horária de trabalho para conseguirem sobreviver. 

Observou-se, no excerto da professora Andréa, alguns desses dilemas:  

Fiz o concurso para professor efetivo de química do Estado da Bahia, fui 

aprovada e convocada no ano seguinte. A vaga do concurso era para uma 

cidade um pouco distante, Teofilândia-BA. [...] A princípio só tinha 20h, tive 

dificuldade financeira e foi preciso assumir a vaga de uma professora de 

vínculo Reda. [...] Quando chegava na madrugada de terça para quarta ia 

descansar, pois me encontrava extremamente cansada das viagens e do 

trabalho, pois no outro dia tinha que dar aula aqui em Jequié, não abandonei 

o reda que tinha na prefeitura, pois precisava me manter e o Estado 

demorava para pagar. (Professora Andrea, em 2017) 
 

A situação acima aludida faz pensar no quanto a professora Andrea sofreu, ao 

vivenciar esta fase da profissão exaurida pelas viagens, trabalho, dificuldades financeiras e 
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falta de tempo para si. Mesmo ao buscar estabilidade por meio de concurso público, as 

adversidades ainda faziam parte da sua trajetória e, de alguma forma, a docente precisava 

buscar condições para se manter. Sobre isso, Gatti e Barretto (2009) asseguram que as 

condições de trabalho, a carreira e a remuneração dos profissionais da educação básica ainda 

não alcançaram um patamar desejável, já que esta é uma categoria que encontra dificuldades 

quanto à garantia de padrões isonômicos, sendo indispensável a correção em relação aos 

desequilíbrios observados na realidade educacional brasileira. 

A professora Fênix aponta a necessidade de dar o melhor de si no trabalho ao atuar em 

uma instituição pública: 

Posso dizer que me senti “professora de verdade” quando comecei na rede 

pública. Por isso no início do texto ponderei sobre quando é que alguém se 

torna professora.  Meu sentimento mudou. Me parecia que aquelas pessoas 

precisavam de mim. Eu não sentia isso na escola particular. Mesmo com 

toda adversidade: falta de recursos, transporte difícil, problemas com a 

gestão, eu gostava mais de estar com @s alun@s da escola pública. Transferi 

meu modo de dar aulas, cunhado na minha experiência na escola particular, 

para a escola pública. Para mim era igual. Tinha que ser igual. Eu era a 

mesma, a aula tinha que ser a mesma. A qualidade tinha que ser a mesma. 

Tanto que um porteiro nosso lá pedia pra assistir minhas aulas de vez em 

quando, sentava na porta e me dizia sempre que eu parecia professora de 

escola particular (rs).[...] Em 2013 mais um marco importante na minha 

trajetória: a saída da rede privada como já mencionei e assunção de 20 horas 

no Estado no período noturno para trabalhar com alun@s regulares e da 

EJA. Novo começo, novos desafios e a tal da Sociologia pra lecionar este 

ano. No ano seguinte pedi por todos os santos pra me tirarem a disciplina. 

Consegui. Passei no mestrado, era 2 vezes por dia na estrada: de manhã 

escola em Itagi; de tarde mestrado na UESB Jequié; de noite escola em 

Itagi!!! 2014 foi assim. Em 2015 iniciei o ano letivo removida para Jequié, 

onde estou até hoje e novamente tive que encarar mais desafios. Mas 

nenhum que se comparasse àqueles do início. (Professora Fênix, em 2017) 

 

Na primeira parte do excerto a colaboradora, ela enfatiza o sentimento de ter se 

tornado uma “professora de verdade”, algo que se pode associar ao seu processo de 

construção de identidade e que se desenvolve ao longo da carreira. Segundo Marcelo (2009), 

ao narrar tal situação, ocorreu uma interpretação de si dentro de um contexto de atuação. 

Em sua narrativa, Fênix descreve que era uma professora envolvida com suas 

atividades, buscava realizar um serviço de qualidade. Sentia o reconhecimento do seu 

trabalho, já que funcionários da escola valorizavam sua atuação. A doação de si para a escola 

era algo que lhe dava prazer e, por isso, deveria ser realizado com responsabilidade, 

independentemente de ser uma instituição pública. 

 No entanto, a professora Fênix vivenciava contradições em sua atuação docente, 

devido à falta de recursos pedagógicos, a problemas com a gestão, ao fato de não atuar na sua 
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área específica e ainda havia dificuldades para dar continuidade ao seu processo formativo, o 

mestrado. Estas situações demonstraram desânimo e decepção, já que, além de influenciar de 

forma negativa no ensino, foi difícil conciliar trabalho e estudo. 

Discutindo a problemática de professores que atuam nas mesmas condições que Fênix, 

Tardif e Lessard (2008) afirmam que, assim como em outras profissões, alguns professores 

cumprem sua rotina de trabalho realizando aquilo que está dentro das normas da organização 

institucional, já outros se engajam de modo maior com o seu ofício no intuito de levar mais 

qualidade a sua atuação. Contudo, os autores mencionam que essa forma de envolvimento 

muitas vezes toma mais tempo e invade não só os momentos de planejamento de atividades 

docentes, como também a vida pessoal, por meio de formações, de cursos de 

aperfeiçoamento, o que traduz uma carga de trabalho extensa.  

Sobre a realidade da escola pública, a professora Júlia revela, em sua narrativa, alguns 

aspectos que manifestam a forma como os docentes das escolas de educação básica percebem 

o seu trabalho: 

Temos vivido um momento de muitas cobranças, para com os professores, 

pela Secretaria de Educação, têm-se uma série de projetos, intervenções, 

atividades, programas a cumprir ao longo do ano letivo além das suas 

obrigações da sala de aula, 28h sim, pois dificilmente conseguimos apenas às 

26h, em que recebemos como hora extra, bem abaixo do valor justo. [...] no 

início de 2014 comecei novamente a repensar minha profissão, andava muito 

cansada, angustiada, desmotivada, e para completar tive uma turma de 1º 

Ano com um currículo de alunos problemáticos. Era uma turma composta 

por alunos com histórico de repetência, de evasão, com histórico de 

associação ao tráfico de drogas, problemas familiares e sociais, os quais 

eram oriundos da Escola Municipal local. (Professora Júlia, em 2017) 

 

A professora Júlia transparece, em sua narrativa, alguns dilemas do cotidiano da 

escola, além de apresentar uma carga horária elevada e, em meio a todas essas questões, 

passou a lecionar em uma turma que trouxe mais preocupações e responsabilidades. As 

informações exprimem, por parte desta colaboradora, o desprazer, a angústia e o abatimento 

de enfrentar uma situação que fugia ao seu controle. 

Tardif e Lessard (2008) abordam que a relação dos professores com os alunos 

demonstra-se complexa e abarca diversas inquietações e dilemas que são determinadas 

também por fatores sociais. Como a docente Júlia revelou em sua escrita, as situações 

adversas eram ainda de esfera familiar e social.  

Reações relacionadas ao mal-estar docente surgem à medida que os professores lidam 

com circunstâncias imprevistas e sentem-se menosprezados ou até mesmo isolados, ao 

realizarem o seu trabalho. Sentimentos negativos relacionados à profissão fazem com que o 
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professor sinta-se desestimulado, segundo Esteve (1999). 

A esse respeito, a fala de Maria Helena é elucidativa: 

Na escola que leciono atualmente a gente lida com muita indisciplina, vou 

deixar claro que a indisciplina não é só lá, pois a gente vê relatos todos os 

dias em todas as escolas do país, mas me refiro à minha escola com 

convicção, pois é lá que eu estou presente. Infelizmente a gente ainda 

trabalha em condição precárias nas escolas públicas do Brasil, a falta de 

material didático e lúdico é um dos agravantes para o índice baixo do IDEB4 

por exemplo. Cheguei até fazer o curso de Pedagogia no intuito de trabalhar 

na coordenação e sair de sala de aula, pois trabalhava fora da minha área, 

química e, mesmo se estivesse o que mais queria era estar afastada daquela 

agitação, pois nem sempre o campo de trabalho em química é favorável a 

atuação do professor, pois só trabalhamos com quadro e livro. Mas, em 

minha opinião nada é mais grave do que a falta de interesse e a indisciplina 

dos alunos atrelados ao desleixo da família não esquecendo também os 

baixos salários. (Professora Maria Helena, em 2017) 

 

A indisciplina e a falta de interesse dos alunos é algo que chama atenção de forma 

negativa para professora Maria Helena. Esta enfatiza ainda o papel da família, que demonstra 

um descuido com relação aos estudos dos filhos. Além disso, a professora pontua os salários 

baixos.  São aspectos da fala da docente que fazem parte da realidade educacional, a qual leva 

os professores a sentirem-se os únicos responsáveis pela assistência educativa dos alunos. 

Nesses casos, se a responsabilidade for delegada ao Estado (de promover capacitação, de 

oferecer apoio pedagógico e emocional, de diminuir a carga de trabalho), externamente, a 

carga para os professores fica muito pesada, podendo ocorrer adoecimentos. 

Além do desejo de se afastar de sala de aula, ao buscar outra formação, a colaboradora 

aponta as dificuldades de suporte para trabalhar no ensino de química. A dependência dos 

professores de ciências ao livro didático e a carência de materiais para o ensino dessa área 

específica estão relacionados à insuficiente qualidade das aulas, o que corrobora os 

apontamentos apresentados por Krasilchik (2012) sobre o assunto. 

Para Nóvoa (1999), os professores, que estão sentindo a falta de apoio e de 

reconhecimento social do seu trabalho, sentem-se cada vez mais solitários para resolver 

questões relacionadas aos alunos. Segundo o autor, os pais não parecem mais dispostos a 

apoiar o sistema de ensino, além disso, as relações estão cada vez mais conflituosas e muitos 

docentes não conseguem lidar com a indisciplina sozinhos.  

São vários os aspectos que influenciam de modo negativo o exercício profissional dos 

professores de ciências e essas condições de trabalho fazem com que estes docentes tenham 

                                                           
4  IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
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jornadas exaustivas, sem reconhecimento, devido às críticas que sofrem por não conseguirem, 

sozinhos, uma atuação com boas repercussões .  

A professora Esterlina conta que vivenciou na escola situações de ameaça que 

abalaram fortemente a sua atuação profissional. Ocorrências que se iniciaram na rotina de sala 

de aula e marcaram de forma muito negativa a sua passagem pela escola.  

A primeira ameaça aconteceu quando eu tinha dado uma suspensão de três 

dias no aluno por ele ter gritado em minha aula e me destratado de forma 

grosseira. Como minha aula era a última e além de professora eu era vice do 

turno oposto resolvi levar o caso até o fim. Encaminhei o aluno e qual não 

foi a minha surpresa quando cheguei até o portão para mandá-lo para casa 

ele virou para mim e disse: "depois quando aparecer com a boca cheia de 

formiga a família vai achar ruim", perdi o chão, mas, mantive a serenidade 

mesmo me acabando por dentro. Fiquei todo final de semana praticamente 

sem dormir, impedi meus filhos de ir ao centro, surtei. (Professora Esterlina, 

em 2017) 

Situações como esta demonstram como uma relação conflituosa entre professor e 

aluno pode apresentar um risco de violência grave, já que o sentimento da docente era de 

pavor com relação ao que poderia acontecer com ela ou com os seus familiares. Como 

pretendia resolver o caso da indisciplina, a professora quis ser firme em seu propósito e agiu 

com autoridade ao buscar ser respeitada, mas o aluno revidou de forma agressiva. Contudo, 

além de serem fatores de conflito interno dentro da escola, podem também funcionar como 

agentes do adoecimento de professores, gerando graves resultados para o profissional e para a 

educação como um todo. 

Na atualidade, é comum os alunos agirem de forma impulsiva e a gestão escolar 

enfrentar dificuldades para impor limites aos estudantes. São comuns agressões físicas, 

verbais e psicológicas contra os professores e colegas.  Nas gerações passadas, os professores 

pareciam ter mais direitos na sua prática profissional, no entanto, as relações nas escolas 

mudaram, mas não se encontrou formas mais justas e participadas de convivência e de 

disciplina dentro deste espaço, conforme Esteve (1999). 

O segundo momento de ameaça ocorreu em mais um dia "normal" de aula, 

de repente senti um cheiro forte de gasolina. Saímos ao mesmo tempo na 

porta da sala, minhas colegas e eu, estávamos assustadas e de repente 

ouvimos um grito do lado de fora da escola: "vamos botar fogo nessa 

escola". Eu não acreditei no que ouvi e mais uma vez uma sensação de medo 

invadiu o meu corpo, os alunos gritavam por socorro, minhas colegas 

estavam tão atônitas como eu, percebemos que a voz era de um ex-aluno que 

teimava em vir a escola para aterrorizar, quase todo santo dia. Chamamos o 

conselho tutelar e a polícia, mas graças a Deus a polícia chegou primeiro e 

conseguiu em alguns segundos correr com os alunos que estavam tentando 

incendiar a escola, aquela sensação de medo, de agonia, aquele frio na 

coluna, tudo de novo. Não foi a nossa surpresa saber que à tarde, esse 
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mesmo ex-aluno e outro aluno tinham matado uma garota. Dois meses após 

esse episódio o aluno foi encontrado morto. (Professora Esterlina, em 2017) 
 

Outro episódio de provocação e ameaça aconteceu com a professora Esterlina, que, 

dessa vez, recorreu ao apoio de outras instituições para se proteger, no entanto, era algo que se 

somava ao acontecimento anterior. O sentimento de medo dela, das colegas e dos alunos foi 

incitado por uma ameaça recorrente de um ex-aluno, que já atuava de forma violenta na 

comunidade em que vivia. 

Para Batista e El-Moor (2006), a violência acontece quando há o desejo de destruição, 

e a escola tem sido vítima de atos de vandalismo, agressões a professores e alunos. As autoras 

ainda apontam o sentimento de impotência perante a este cotidiano, já que são poucas as 

escolas que contam com um sistema de segurança efetivo.  

Há uma sociedade afetada pelo medo, essa sensação parece espalhar-se entre os pares 

através dos meios de comunicação e afetar a consciência coletiva, devido aos acontecimentos 

relacionados à violência. No contexto atual, para Codo (2006), quase não se tem uma 

preocupação com a saúde mental dos integrantes das comunidades escolares que vivenciam 

este dilema.  

A terceira ameaça veio quando eu pedi aos alunos que apresentassem as 

atividades que eu tinha passado para casa e, que pudéssemos iniciar a 

correção. Fiquei surpresa quando um aluno levantou aos berros dizendo que 

não ia apresentar e que queria ver o que ia acontecer com ele. Eu só falei que 

ele iria ficar sem a nota e quando levantei os olhos para encará-lo ele já 

vinha para o meu lado, de repente um aluno que ficava próximo a minha 

carteira levantou e deu um soco no aluno que estava vindo ao meu encontro 

com toda violência, só tive tempo de recuar e ficar próxima ao quadro. Os 

alunos começaram a correr para fora da sala e eu só vi cadeiras voando de 

um lado para outro, não conseguia me mexer, nem tão pouco sair do lugar. 

Eles rolaram no chão, murro para um lado e para o outro e eu ali, imóvel. A 

visão escureceu, senti uma sensação de enjoo e não tinha noção de espaço e 

lugar só senti alguém me abraçando e me tirando daquele lugar. Foi terrível, 

senti muito mal e fui direto para o hospital, nessa ocasião ninguém podia 

falar comigo num tom mais alto e nem tentar chegar perto peguei um 

atestado de quinze dias e depois a licença pois eu não tinha mais condição de 

voltar para sala de aula e não sei se vou ter condição de voltar. (Professora 

Esterlina, em 2017) 

 

A professora Esterlina presenciou situações adversas no trabalho que marcaram, de 

forma muito negativa, o seu percurso profissional. Os casos de violência que ocorreram no 

ambiente escolar fizeram com que esta colaboradora precisasse afastar-se do exercício da 

profissão, já que vivenciar esses momentos foi algo muito perturbador. Como consequência, 

esta teve a sua saúde afetada.   
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De acordo com Esteve (1999), o tema da violência é um exemplo evidente de como o 

mal-estar atinge os professores, além de ser um problema, isolado e esporádico. O autor 

afirma que a intranquilidade com relação às atitudes agressivas, demonstradas por alunos, 

provoca, nos professores, o estresse ao atuarem em um espaço vulnerável a estes 

acontecimentos. Dessa forma, é importante perceber que, junto à atitude de agressividade 

sofrida pela professora, houve também uma sequência de ameaças, situações que fogem à 

rotina normal do trabalho, provocando nesta um mal-estar e interferindo na sua permanência e 

no sentimento de segurança com relação ao âmbito escolar. 

 Os fatores apontados nas narrativas dos professores, os quais fazem parte do seu 

cotidiano de trabalho, incidem tanto nas suas ações em sala de aula, como também fazem 

parte da realidade em que a escola está inserida. O mal-estar faz-se presente justamente 

quando o docente diminui a sua motivação pela profissão. Além disso, a exposição à violência 

pode causar, até mesmo, um distanciamento total de seu ofício. Nesses casos, o adoecimento 

pode ser uma consequência de um acúmulo de situações negativas na carreira. Portanto, faz-se 

necessário cuidado por parte da escola e da política educacional, no sentido de evitar que o ser 

professor torne-se um lugar de angústias e não de realizações e crescimentos. 

5.4 O mal-estar docente, um adoecer na profissão 

As manifestações daquilo que se denominou “mal-estar docente” tem-se apresentado 

com frequência no âmbito educacional, devido a situações que já são bastante conhecidas, na 

medida em que a profissão passou por mudanças no decorrer de décadas quanto ao status 

profissional, às condições de trabalho, às situações negativas que ocorrem na atuação docente, 

como também a fatores externos ao contexto profissional, mas que interferem diretamente na 

forma como o professor relaciona-se com o seu trabalho.  

Nas narrativas dos professores de ciências, pode-se observar acontecimentos 

associados ao mal-estar docente, que marcaram de forma adversa o seu ciclo de vida 

profissional e que, além de provocar um desestímulo em relação à profissão, durante o 

período de ocorrência, atingiram a saúde desses trabalhadores que tiveram de enfrentar a 

situação de adoecimento, o afastamento da profissão ou a busca pela superação desse 

momento difícil.  

O professor Aristóteles chama a atenção para a rotina da sala de aula, quando surgem 

até mesmo situações de desacato dos alunos: 

[...] já houve agravo à saúde em várias situações: inflamação de garganta se 

tornou constante (possivelmente devido aos esforços em sala de aula), 

pressão alta e ansiedade se tornaram comuns. Em que em vários momentos 
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necessitei me afastar do trabalho por motivos de adoecimento, e a gestão não 

compreendeu muito esses momentos.  Essas situações ocorreram 

principalmente pelo fato de na maioria das vezes os alunos não permitirem 

que o professor possa ministrar uma aula adequadamente, exigindo assim 

esforço excessivo da voz para que os alunos interessados desenvolvam seu 

conhecimento na absorção do conteúdo. Ainda mais em se tratando de salas 

que, a cada dia, estão em quantidade muito grande de alunos por professor, 

dificultando em manter a sala em silêncio. Há também alunos que chegam ao 

ponto de desrespeitar o professor, atingindo assim a área emocional do 

profissional. (Professor Aristóteles, em 2017) 

O professor Aristóteles relaciona as fases de adoecimento ao seu trabalho, quando cita 

os esforços que precisa realizar para dar aula, já que atua em turmas cheias, quando precisa 

contemplar os alunos interessados e administrar o desinteresse de outros. O barulho atrapalha 

e as atitudes desrespeitosas de alguns alunos (xingamentos, conversas fora de hora, discussões 

em sala, brigas) acabam por afetar o bem-estar emocional do professor. 

A respeito dessa problemática, Esteve (1999) aponta que antigamente era comum 

haver um consenso social relacionado a valores: os professores podiam se sentir respeitados 

frente àquilo que desejavam alcançar, no caso, dar sua aula livre de perturbações e ainda 

contavam com o apoio da comunidade escolar e social. Para o autor, na atualidade, perdeu-se 

o antigo consenso de princípios e sobreveio um processo de socialização conflitivo e 

divergente.  

O desacato dos alunos tem desestimulado os professores, uma vez que estes 

profissionais constantemente presenciam comportamentos irônicos, falta de interesse e 

atitudes desafiadoras dos estudantes. Os valores dos professores e alunos parecem estar bem 

distanciados, com isso os docentes acabam surpreendidos com algumas atitudes e sentem-se 

abalados emocionalmente. 

A colaboradora Andrea descreve alguns momentos de angústia com relação às 

demandas que enfrentava: 

Em meio aos períodos de correria, eu pude passar por muitos momentos 

difíceis de saúde, enxaquecas, dores de garganta, eram os mais comuns. 

Mas, o problema mais difícil foi quando desenvolvi uma infecção fúngica, a 

candidíase, e cada vez que eu passava por momentos de estresse e tristeza 

este problema se agravava, segundo o médico estava relacionado a fatores de 

ansiedade e estresse, tudo que estava vivendo naquela época. Me sentia 

muito mal e me culpava por tudo aquilo que estava passando.  Era uma 

professora de química, me sentia despreparada e ainda ensinava fora da 

minha área de atuação, longe da minha cidade, totalmente frustrante. Não 

pude me afastar para tratamento, pois estava em estágio probatório, e tive 

que enfrentar esta dificuldade dando aulas e viajando para trabalhar. Passei 

por um longo período de tratamento intenso, durante anos, mas até hoje meu 

corpo dá os sinais de que não está bem. (Professora Andréa, em 2017) 
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Em sua narrativa, a docente Andrea associou a agitação e as demandas que estava 

vivenciando no trabalho ao seu processo de adoecimento.  A professora aponta uma 

intensificação da doença quando se sentia mais exausta e ansiosa, além de nutrir um 

sentimento de fragilidade com relação a sua formação. Tudo isso fora potencializado devido à 

impossibilidade de se afastar da profissão para realizar um tratamento. O fato de a professora 

culpar-se pelos desafios que estava enfrentando pode estar relacionado ao sentimento de 

insegurança que alguns docentes desenvolvem em relação a si mesmo e às suas práticas, 

quando não conseguem perceber uma atuação eficiente, segundo Aguiar e Almeida (2011).  

Em um excerto sobre o processo formativo, a professora Andrea já tinha exposto que a 

formação em química aconteceu em meio a algumas insatisfações. Ela chegou até a desistir do 

curso por um período. Mas o maior problema fora atuar em uma área distinta à sua formação.   

Maria Helena sentiu necessidade de se distanciar da sala de aula em alguns momentos 

por conta da saúde e procurava ajuda médica para isso. A colaboradora relatou ter percebido 

uma indiferença da instituição escolar com relação ao seu adoecimento: 

Os primeiros sintomas de que algo não estava bem foram fortes dores de 

cabeça, e a falta de vontade de estar na sala de aula, estava sempre na 

esperança que algo acontecesse para que não houvesse aula. Então 

comecei a apresentar atestados frequentes na escola e ao ficar em casa de 

repouso me sentia incomodada, pois sabia que eu deveria estar lá na sala 

de aula fazendo o que eu sempre gostei de fazer, mas quando eu me 

lembrava dos alunos eu só tinha vontade de ficar em casa. Eu já cheguei 

a dar aula com febre na escola, e a diretora se predispôs a me dar um 

paracetamol para que eu pudesse permanecer na escola e os alunos não 

ficassem sem aula. Os gestores estão preocupados com o bom 

andamento das aulas. Outro problema que me afetou muito foi uma 

inflamação na garganta, várias vezes tive que trabalhar com a garganta 

inflamada, sem voz, febril para cumprir minha carga horária. Esse 

problema se arrastou por muito tempo porque o estresse era demais. 

Trabalhar 40 horas com salas cheias, alunos indisciplinados e com 

deficiências particulares, então para um professor só ministrar aula e 

ainda lidar com esses problemas sem estar bem de saúde não é fácil. Este 

problema foi se agravando e tive que procurar outros profissionais, a 

ponto do médico, me receitar um remédio controlado pois atrelou meu 

problema a um estresse emocional e psicológico. Me orientou a trabalhar 

com cautela e a não me estressar. O que é difícil nessa profissão. Por 

conta das demandas de trabalho não pude me ausentar da sala de aula, 

tive que respirar fundo e retornar às minhas atividades. (Professora 

Maria Helena, em 2017) 

 

Nesta narrativa, pode-se perceber que a professora Maria Helena sentiu-se 

negligenciada com relação à sua saúde, já que parecia algo ignorado por parte da gestão. Ela 

já se ocupava com toda carga de trabalho atribuída à docência, adoecer pareceu ser um 
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problema apenas seu e, sem o apoio necessário, teve de continuar firme, como se não tivesse 

sofrendo uma disfunção em seu corpo. Por outro lado, sabe-se que a gestão também é 

pressionada pelos entes governamentais e por alguns pais, os quais exigem o cumprimento da 

carga horária dos docentes, bem como zelam pela aprendizagem dos alunos e pela qualidade 

do ensino. O sistema educacional, apático diante do problema, pouco contribui para amenizar 

a situação nesses casos de adoecimento, e o professor acaba sentindo-se desamparado e 

desprestigiado. 

Segundo Aguiar e Almeida (2011), é comum os professores que adoecem em seu 

campo de trabalho sentirem-se desacreditados, com um sentimento de que não são acolhidos 

por seus pares. Por conta disso, atribuem à escola o sentimento de desamparo e de abandono. 

As autoras defendem que isso acontece, mais ainda, quando se trata de uma doença 

psicológica, situação na qual os profissionais sentem-se solitários sem poder confiar em 

ninguém.  

Apresentar frequentemente atestado de trabalho para fugir da realidade exaustiva diz 

respeito ao absentismo, que, para Esteve (1999), é o modo de se afastar momentaneamente 

das tensões acumuladas do cotidiano. O professor, acometido pelo adoecimento, recorre a 

licenças ou ausências por períodos curtos do serviço.  Aguiar e Almeida (2011) concordam 

com essa ideia e defendem que os docentes erguem mecanismos de proteção para se afastar 

das situações diárias que os fazem sofrer. 

A esse respeito, a professora Esterlina narra que 

O primeiro problema a aparecer foi com a voz, ficava rouca com 

facilidade, quando não completamente sem voz, e para não faltar às 

aulas, pensava em estratégias para trabalhar com eles. O segundo 

problema foi o cansaço, 40 horas em sala de aula com 45 alunos ou mais 

foi me deixando mais e mais cansada já não estava produzindo como 

antes, o terceiro problema a aparecer foram os tremores, cada vez que 

tinha que sair para trabalhar era horrível, uma sensação de fraqueza, um 

coração apertado como se fosse sufocar. Entretanto, eu achava que era 

um estresse e que ia passar, um dia após o outro eu já não pensava 

direito, tudo ficou muito mecânico. Saia para trabalhar com um rosto 

assustado e que eu não percebia, mas, que já era notado por colegas. 

(Professora Esterlina, em 2017). 

Ao longo do tempo, a professora Esterlina foi percebendo um processo de 

adoecimento mais intenso, algo que não ficou apenas para si, mas chegou a ser notado por 

colegas, já que era uma mudança que podia ser vista fisicamente. A docente ainda quis manter 

a sua atuação, talvez por medo ou por constrangimento e porque, inicialmente, achava que 

aqueles sintomas passariam, mas não foi o que ocorreu, como se verá posteriormente.  
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O preconceito que os professores adoecidos vivenciam em sua profissão fazem com 

que muitos criem uma barreira no intuito de se proteger de situações ameaçadoras. O 

isolamento por parte dos colegas, o afastamento da gestão e a falta de apoio no trabalho 

impulsionam aqueles que enfrentam uma enfermidade a criarem atitudes defensivas, segundo 

Codo (2006). O sentimento de exclusão, ou a possibilidade de ser mal compreendido pelos 

pares, é algo que constrange o professor adoecido, já que este passou toda a sua trajetória 

profissional com um bom envolvimento nas atividades educacionais, tinha o reconhecimento 

da comunidade escolar e tudo mudar repentinamente é algo, muitas vezes, impensável e 

frustrante.  

A professora Fênix conta como foi conciliar o trabalho, o estudo, a intensificação das 

demandas docentes e a forma que absorveu tudo: 

Passei o primeiro ano do mestrado dando aula, o Estado havia 

suspendido as licenças. Percebi que a formação estava me (de)formando 

neste período, cheguei a me ver na sala de aula sem sequer um caderno 

de planejamento! Ou eu lia os textos do mestrado e da dissertação ou 

planejava minhas aulas. Isso foi me abalando. E eu fui absorvendo esta 

ansiedade de maneira muito forte. No segundo ano do mestrado, 

enquanto esperava a publicação da licença, a ansiedade era tanta que na 

semana que a antecedeu eu já não conseguia dar aula. Neste período 

procurei acompanhamento médico e passei a fazer uso de florais para 

organizar melhor as ideias e controlar a ansiedade. Licença publicada em 

16 de junho de 2015, pensei: tudo resolvido, agora vai ficar tudo bem. 

De fato, a ansiedade melhorou um pouco, consegui escrever e defendi 

em maio de 2016. Em junho de 2016 retornei à escola. Pensei: “mais um 

recomeço, odeio recomeços”. E de fato, este foi o pior! Meio do ano, 

havia um estagiário no meu lugar. Lá vou eu novamente “substituir” 

alguém, embora neste caso a vaga fosse minha, esta era a ideia no 

imaginário d@s alun@s. Me lembro que este foi o pior momento de toda 

minha trajetória docente. Eu tremia LITERALMENTE!! E na sala!!!!! 

Eu percebia minhas pernas tremendo. Isso me desesperou! Eu já era uma 

professora bem sucedida, pra onde foi minha experiência? Eu havia 

perdido tudo. Fiquei nessa angústia de junho (data da reassunção pós 

mestrado) até outubro. Em outubro resolvi procurar ajuda profissional: 

eu sabia que algo estava errado já fazia tempo, era hora de resolver. Já 

havia sinais físicos na pele, couro cabeludo, tremores. Foi quando 

minhas suspeitas se confirmaram estava com um distúrbio depressivo, 

TOC e ansiedade nas alturas. Precisava desacelerar. Iniciei o tratamento 

em outubro. Hoje ainda faço uso de medicação ansiolítica e me sinto 

mais tranquila para lidar com as questões em sala de aula. (Professora 

Fênix, em 2017) 

Os direitos negados à professora, a sua licença para mestrado, repercutiu de forma 

muito negativa em sua atuação profissional, já que, além de trabalhar em outra cidade, a 

colaboradora Fênix teve a sua jornada profissional e os estudos intensificados ao buscar 

conciliar tudo. O retorno para sala de aula também foi um fato vulnerável à ansiedade, já que 
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se tratava de um recomeço, em meio ao ano letivo e a professora já estava passando por um 

desconforto emocional. 

Segundo Codo (2006), ao mesmo tempo em que há uma exigência social com relação 

à competência dos professores, à necessidade de formação e à qualidade no ensino, há os 

obstáculos administrativos que impedem o docente de dar continuidade ao seu 

desenvolvimento profissional. Para o autor, os entraves encontrados por esses trabalhadores 

em seu serviço, somados às condições excessivas de atividades, podem atrair para si 

enfermidades derivadas do exercício e estresse da profissão.  

A docente Fênix já percebia que não estava com a saúde boa, o corpo já dava sinais de 

abatimento e houve a necessidade de procurar auxílio de um especialista para que pudesse 

tratar desses problemas. O acúmulo de ocupações estava interferindo em seu vigor, foi 

certamente uma das razões da extenuação emocional que estava vivendo. Contrariamente, ao 

que afirma Codo (2006), a exaustão no trabalho docente pode estar associado à síndrome de 

Burnout, quando o professor sente um esgotamento de suas energias ou estas são insuficientes 

para mantê-lo em atividade profissional. Esses sintomas atingem o professor, quem, muitas 

vezes, precisa de orientação médica para retornar ao desempenho de antes. Infelizmente, o 

sistema educacional atual não permite aos docentes o apoio necessário, nessas situações, o 

que tem gerado inúmeros casos de adoecimento, como os relatados neste estudo. 

A professora Vida revela, em sua narrativa, uma série de acontecimentos que fizeram 

com que ela se afastasse da docência.  

Primeiramente falo de uma forma geral quanto o processo de adoecimento 

na profissão, sempre percebi a falta de valorização do professor pela família 

e alunado, o professor para fazer uma formação precisa tirar do bolso e 

quando chega no chão da escola não é valorizado.  Muito triste essa 

realidade!  Outro ponto é a jornada de trabalho que estressa qualquer 

vivente. Muita responsabilidade, quantas vezes mesmo sentindo mal tinha 

que estar presente, pois não tinha como ausentar e deixar o aluno sem aula. 

Quando adoeci, precisei me afastar repentinamente, antes resistia para não 

dar atestado para não atrapalhar a rotina da escola. Até chegar o momento 

em que fui obrigada a dá entrada a Licença Saúde, mas, quando você se 

afasta é horrível, é uma sensação de inutilidade. Houve perda salarial no 

período que mais necessitei para fazer exames fora da cidade, foi o momento 

que recebia apenas o abono salarial, lembrando que todos os meus relatórios 

médicos eram expedidos por médicos especialistas.  Passei por Médico 

Perito, onde vendo tudo que estava nos relatórios não acreditava no 

diagnóstico, mesmo assim continuei recebendo auxílio doença, afastada por 

licença médica. Fiquei depressiva por saber que estavam retirando meu 

salário fruto do meu suor, não tinha mais prazer em querer viver, foi 

horrível. Hoje percebo se estivesse morrido simplesmente e imediatamente 

já estavam com o professor substituto. Foi um período difícil aqui em Jequié 

não fazia ressonância magnética, nem tomografia, procurei cidades que 

tivessem medicina nuclear como Vitória da Conquista e Salvador. Quando 
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me dei conta estava sem nenhuma condição física nem psicológica em estar 

numa sala de aula. Foram tantos problemas de uma vez só que quase entrei 

em “parafuso” apresentando várias complicações: hérnia de disco, problema 

ósseo degenerativo, candidata a prótese de quadril, imunidade baixa, stress, 

depressão, arritmia cardíaca. A decepção veio à tona. Percebi a falta de 

valorização e de humanização, por parte dos órgãos públicos (Sec. de 

Educação, IPREJ5...). (Professora Vida, em 2017) 

A colaboradora, por conta de seu compromisso com o trabalho, preocupava-se em não 

se afastar para que o aluno não ficasse sem aula. Contudo, foi percebendo um déficit em sua 

atuação, chegando a adoecer e precisar realmente se afastar do ofício. No entanto, percebeu 

que não tinha apoio de órgãos públicos que gerenciam a educação e até mesmo teve o seu 

salário reduzido, o que causou um sentimento de decepção na professora, quem dedicou 

grande parte da sua vida ao trabalho. Assim, conforme salientam Aguiar e Almeida (2011), os 

professores sofrem com a ausência de apoio por parte da sociedade e do sistema educativo. 

Esta desvalorização é a chave do mal-estar docente. As autoras ainda afirmam que os 

acontecimentos negativos da profissão favorecem o desequilíbrio e as dificuldades pessoais, 

mas são acentuadas quando estão articuladas às angústias sociais.  

A professora ainda revelou, em sua narrativa, vários problemas de saúde, chegando a 

apontar a própria incapacidade momentânea de continuar assumindo as responsabilidades do 

trabalho docente, diante de seu adoecimento. O que suscita o entendimento de que o espaço 

escolar e a sobrecarga de tarefas provocavam sofrimento e a faziam adoecer.  

A professora Júlia contou como se deu o processo de adoecimento no trabalho: 

Sempre cumpri bem meus horários, não faltava e participava de tudo que era 

possível, mas estava sempre a me atrasar para dar as aulas para turma 

problemática, às vezes eu queimava o primeiro horário, eu demorava para 

entrar na sala de aula ou então eu criava uma estratégia para que os alunos 

ficassem o maior tempo possível ocupado na sala de aula, para que eu não 

tivesse o embate, ter que dialogar com os mesmo. Estava muito deprimida, 

me peguei muitas vezes chorando, angustiada, e o corpo começou a dar 

sinais. Perdi peso, cabelo e a voz, essa sumia uma vez por mês no mínimo, e 

com isso comecei a faltar apresentar atestados, e alguns momentos nem isso, 

apenas faltava e assumia o prejuízo. Não saia, não atendia amigos, tinha 

muitas discussões em família, e isso era evidente nos domingos, eu ficava 

extremamente mal-humorada. Lembro da minha mãe me falando isso, que 

eu precisava largar o emprego porque estava muito nervosa e agressiva. Eu 

ia a médicos, e nada. Apenas me mandavam descansar mais. [...] E foi assim 

que meu corpo foi dando os primeiros sinais. A perda de peso e cabelo me 

preocupava muito no meio de 2014 estava muito insatisfeita e me afastava 

cada vez mais da escola. Eu acredito até que isso tenha contribuído para o 
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problema de saúde mais grave que eu tive e no final de 2014 no qual eu me 

ausentei da escola, só senti muita tristeza, e me sentia muito inútil no que eu 

tava fazendo, pensei em abandonar várias vezes. Eu não tive apoio de 

nenhuma autoridade, na verdade me senti foi abandonada, de escanteio, e até 

que me olhavam como se eu estivesse era enrolando, com frescura. Isso se 

repetiu com outras colegas. Comecei por conta própria a prática de 

exercícios e em uma dessas atividades eu percebi que havia uma massa no 

abdômen e por conta disso eu fui ao médico, e aí sim os médicos me deram 

atestado de 15 dias e, depois mais 15 dias para que eu buscasse investigar 

aquela massa. Eu recebi aquele atestado como uma carta de alforria fiquei 

aliviada de não precisar ir na outra semana na escola,  fiquei muito aliviada 

de não ter que encontrar aquela turma na segunda-feira , fiquei muito 

aliviada de não ter que sair da cama na segunda-feira e infelizmente o 

problema era mais sério do que eu pensava. Fiquei 3 meses afastada da 

escola,  afastada de tudo. Não me despedi de ninguém, eu não olhei para 

trás, eu fui e pronto. A turma, acho que foi apenas o estopim de um processo 

que vinha se acumulando como a sobrecarga de tarefas, de 

responsabilidades, com problemas relacionados a questões voltadas para a 

prática no ensino de química,  eu vejo que foi uma associação de eventos que 

se combinou. (Professora Júlia, em 2017) 

A docente Júlia reconhecia-se como alguém envolvida com a profissão, cumpria as 

demandas da escola, mas o contato com uma turma conflituosa e a intensificação das 

atividades da docência influenciaram, de modo negativo, na sua relação com o trabalho. No 

momento em que adoeceu e precisou afastar-se do exercício profissional, a professora 

compreendeu aquilo como algo que lhe trazia alívio. Eram vários os fatores que repercutiam 

de forma adversa ao seu bem-estar na profissão: a sobrecarga de tarefas, o acúmulo de 

responsabilidades, a turma complicada na qual atuava. Até que a professora percebeu suas 

limitações para resolver os conflitos, além do desempenho no ensino de química, que, pela 

sua descrição, parecia algo que precisava de melhorias.  

De fato, Krasilchik (2012) aborda que o ensino de ciências requer uma proposta 

educativa que depende de condições propícias para a realização de um trabalho que dê suporte 

aos conhecimentos apreendidos, como a realização de aulas práticas, em campo, 

desenvolvimento de projetos, materiais peculiares aos experimentos. Para a autora, os 

professores de ciências da educação básica são carentes de recursos, o que causa desencantos 

com relação a suas condutas no magistério. E, no relato da professora Júlia, percebe-se que 

essa necessidade de melhorar a atuação docente e trazer inovações para a sua prática foram 

aspectos os quais contribuíram para o processo de adoecimento. 

Aguiar e Almeida (2011) explicam que os professores desenvolvem um sentimento de 

insegurança com relação a si mesmo e com relação às suas práticas, começam a se sentirem 

culpados por não conseguirem bons resultados quanto às ações da sala de aula e, muitas 

vezes, usam como estratégia de enfrentamento ou de defesa o desejo de se afastarem do 
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trabalho.  

Pode-se entender que os professores encontram-se desamparados com relação ao 

trabalho docente, já que não dispõem de suporte nas atividades de ensino. No caso dos 

professores de ciências, sentem-se limitados para realização de práticas inerentes à área 

específica e precisam lidar com todas as exigências da profissão docente com pouco ou 

nenhum amparo. Além disso, quando adoecem, atribuem os sintomas da sobrecarga 

vivenciada ao serviço e necessitam procurar apoio de especialistas da saúde.  

Pereira (2016) destaca: estudos apontam uma maior frequência quanto aos riscos para 

desenvolver transtornos mentais, entre os docentes, duas vezes maior que entre a população 

global. O trabalho em questão aponta que, assim como na realidade relatada pelos 

colaboradores desta pesquisa, os professores afastam-se com indicativos de depressão, 

nervosismo, sintomas físicos sem explicação, e cansaço mental relacionados à profissão.  

Somados aos sintomas mentais, pode-se destacar os esforços repetitivos das 

articulações e problemas devido à exigência vocal, problema do qual padecem os professores 

no trabalho e necessitam de acompanhamento médico e afastamento das atividades docentes. 

No entanto, em suas narrativas, os colaboradores afirma não encontrar suporte de órgãos 

administrativos da educação, quando poderiam obter uma assistência de a título de prevenção 

e de reabilitação. 

5.5 A permanência na profissão docente  

 A presente discussão suscita a seguinte reflexão: é possível os professores de ciências 

permanecerem em seu trabalho, já que muitos vivenciam o mal-estar, chegam a adoecer na 

profissão, afastam-se e retornam à rotina para darem continuidade ao seu ciclo de vida 

profissional? Assim, há uma série de acontecimentos que geram a reflexão acerca da 

superação dos docentes às situações difíceis encontradas ao longo da sua carreira.  

 Nas narrativas das professoras, pode-se perceber que reconhecem o seu compromisso 

com o trabalho, a realização pessoal e profissional, além da estabilidade profissional que o 

serviço público garante- lhes. Dessa forma, na descrição das professoras, as regularidades 

sobre o seu retorno ao serviço, após o adoecimento, e como permanecem no âmbito 

profissional serão analisados. 

Para a professora Vida, foi preciso um período de readaptação no trabalho: 

Há quatro anos, voltei a trabalhar em estado de readaptação, mas lutei para 

fazer uma nova especialização e hoje estou fazendo o que gosto. [...] mesmo 

não lecionando a tão sonhada disciplina de “ciências” continuo contribuindo 
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dando o meu pouco nos atendimentos na sala do AEE6, com os alunos que 

tem deficiência. [...] Outro aspecto relevante para permanecer na profissão é 

que apesar de tudo sou concursada não posso abandonar o que conquistei. 

Precisamos lutar por uma melhor qualidade de vida o adoecimento pode 

chegar para qualquer pessoa, não estamos livres. (Professora Vida, em 2017) 

 

Ao retornar às atividades da escola, a professora Vida buscou fazer uma nova 

formação para atuar na educação especial, já que precisava de um período de readaptação. No 

entanto, a docente compreende que a estabilidade profissional é um dos motivos que a faz 

permanecer na profissão. Para Codo (2006), mesmo em meio às condições adversas, os 

docentes não desistem da profissão, devido ao envolvimento com a sua função e devido à 

segurança no emprego. São fatores que resultam do processo formativo, já que buscaram se 

preparar para aquilo que exercem profissionalmente, como também atingiram uma condição 

estável na carreira. 

Huberman (1999) aponta que dos sete aos vinte e cinco anos de trabalho o professor 

vivencia a fase da diversificação e a fase do se pôr em questão. Enquanto na primeira o 

docente busca estratégias de permanência e enfrenta novos desafios, na segunda fase, surgem 

um desencanto em relação à profissão e muitas dúvidas com relação ao seu ofício.   

A professora Vida já atua na docência há vinte e três anos, retornou às atividades após 

o período de adoecimento há quatro anos, um ciclo profissional em que se compreende como 

relevante para esta optar por posturas inovadoras, assim como fez, ao especializar-se para 

atuar na educação especial e buscar estratégias de permanência para o exercício da profissão. 

A colaboradora Júlia revelou, em sua história, algumas razões que lhe fazem 

permanecer na docência: 

Eu senti muita vontade de abandonar, mas já estava com 40 anos de idade, 

sem muita direção, sem energia para pensar no que fazer, comecei a 

participar de forma mais efetiva de atividades fora do ambiente escolar que 

me redirecionaram. O exercício físico, atividade de lazer, por recomendação 

médica, e para me apoiar na prática comecei a participar em 2015 de um 

grupo de estudo. Reencontrei professores, colegas, tive apoio, pude trocar 

experiências. Isso me deu forças. Então com as ideias mais claras veio o 

sentimento de que eu gostava do que fazia só não estava conseguindo fazer 

do jeito que eu acho que eu deveria fazer. Busquei equilíbrio de outras 

formas, terapia, fiz poucas sessões, mas me aliviaram imensamente. 

Comecei a buscar o lado positivo, o sucesso de alguns alunos, o 

reconhecimento desses alunos, de seus pais, de antigos professores. 

(Professora Júlia, em 2017) 

 

Pode-se perceber que a professora optou por apresentar o aspecto positivo do trabalho, 
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através de atitudes de superação, e tentou reerguer-se após o período de adoecimento, 

procurando forças para dar continuidade a sua trajetória profissional. Ela, aparentemente, 

encontrava-se na fase da diversificação, já que tinha dezesseis anos de atuação, além de 

demonstrar experiência e conhecimento acerca daquilo que exercia.  

Angst (2009) aponta que o poder de resiliência de uma pessoa está atrelado a sua 

história de vida e aos estímulos que o indivíduo busca para enfrentar determinada situação. 

Dessa forma, a professora Júlia buscou apoio por meio do tratamento com especialistas, por 

meio das relações com os pares, por meio do reconhecimento que havia acerca da sua atuação 

docente e por meio do sentimento de satisfação com o êxito dos alunos. A busca por amparo 

para dar continuidade às atividades na profissão docente, mesmo em meio a condições 

exaustivas e após um déficit em sua saúde, foi de grande relevância para a permanência da 

professora Júlia na profissão, já que o apoio e o estímulo das pessoas fizeram esta vislumbrar 

expectativas positivas em sua atuação.  

A docente Maria Helena registrou algumas regularidades em sua narrativa sobre o seu 

envolvimento com o trabalho: 

Várias vezes pensei em desistir da profissão, mas ao mesmo tempo é a 

profissão que eu escolhi e faço por amor, espero que sejamos reconhecidos 

pra que a gente não precise largar nosso trabalho e recomeçar de novo. O 

que ainda me faz permanecer nessa profissão é sonhar com um futuro 

melhor, tanto nosso quanto dos nossos alunos. Eu espero de verdade que a 

profissão “Professor” seja reconhecida e a gente possa ter salários dignos, 

boas condições de trabalho com salas mais vazias, para que possamos 

trabalhar dignamente. Os problemas de saúde ainda estão presentes mais 

hoje eu entendi que para se trabalhar dentro desse sistema precisamos fechar 

os olhos pra muitas coisas, como por exemplo, um aluno indisciplinado que 

não se interessa mais pelas aulas não me incomoda mais. Pois se a família já 

abriu mão desse filho nós sozinhos não vamos conseguir. E agindo desse 

jeito eu estou conseguindo seguir meu curso como profissional e 

preservando mais a minha saúde. (Professora Maria Helena, em 2017) 

 

O sentimento de impotência, frente aos problemas do contexto escolar, fez com que a 

professora buscasse diminuir o envolvimento para continuar trabalhando. A esperança de 

melhores condições profissionais também é outro motivo que faz a colaboradora manter-se na 

docência. No entanto, a esta apresentou, em alguns momentos, uma tendência em pensar em 

abandonar a profissão, mas volta e reconsidera, uma vez que a relação afetiva por aquilo que 

escolheu para exercer parece algo que tem mais força em sua permanência do que os 

problemas de adoecimento que tem passado. A esse respeito, Pereira (2016) afirma que, por 

mais que a docência seja uma profissão penosa, devido às contradições enfrentadas pelos 
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professores, este é um tipo de trabalho que oferece formas compensatórias de satisfação 

ocupacional, como a relação afetiva do professor e o reconhecimento pessoal no exercício 

docente.  

Na narrativa da professora Fênix, surgem algumas irregularidades com relação a sua 

permanência no trabalho: 

Hoje eu penso em sair da educação básica. Por mais que neste momento 

esteja tudo muito tranquilo e eu tenha voltado ao meu status de “professora 

bem sucedida” tenho a impressão que a qualquer momento vai haver um 

novo “recomeço” e lá vou eu de novo sofrer, as mudanças não são tranquilas 

pra mim. Mas preciso ir para o doutorado antes. Eu não sei fazer outra coisa, 

sempre fui professora então não é sair da educação, é sair da educação 

BÁSICA, quero ir pra universidade, preciso voar. Ceder o lugar pra gente 

nova, sangue novo, preciso alçar novos voos, explorar ao máximo esta 

experiência formativa que foi o mestrado, preciso do doutorado. (Professora 

Fênix, em 2017) 

 

A docente afirma o desejo de buscar outras oportunidades no mercado de trabalho, 

mesmo ao reconhecer um momento tranquilo na carreira. Contudo, ainda pensa nas possíveis 

mudanças e recomeços que estão por vir, já que, no passado, estes foram episódios 

frustrantes. Fênix é uma professora que buscou dar continuidade ao seu processo formativo, 

cursou o mestrado, envolveu-se com o mundo da pesquisa e aspira por outras experiências na 

educação, o que parece apontar para uma necessidade de permanência. Mas o trauma do 

adoecimento ainda abala-a, fazendo-a deixar aberta sempre a possibilidade de buscar um 

outro campo de atuação, caso volte a ter problemas graves na sua vida docente. 

A desistência não é algo determinante na vida profissional de Fênix, já que a docente 

busca atuar em outros níveis de ensino, mas com a mesma função. O seu sentimento de 

renúncia é pela educação básica, já que é um trabalho realizado em condições precárias e os 

professores enfrentam muitos conflitos e demandas. A ideia dessa professora vai ao encontro 

do que afirma Huberman (1999), de que, em seu ciclo profissional, os professores vivenciam 

fases que não seguem uma linearidade, uma vez que, mesmo encontrando estabilidade em sua 

atuação, estes podem sentir-se inseguros e aparentar dúvidas com relação a sua prática ou 

confiantes para investir em novas formas de atuação no magistério. 

Dessa forma, pode-se perceber que exercer a docência na educação básica, por mais 

que seja repleto de tarefas e dificuldades, ainda é objeto de desejo dos professores. Mesmo 

que a estabilidade profissional seja um forte motivo para continuar no trabalho, os docentes 

buscam por melhorias em seu desempenho, investem no processo formativo e investem em 

inovações, a fim de garantir a sua permanência. 
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Os motivos que levam os professores a permanecerem no trabalho são diversos.  

Observa-se, por meio das narrativas, que a vocação, a falta de oportunidades em outros 

setores trabalhistas, as realizações profissionais e o vínculo empregatício são algumas razões 

apresentadas para continuarem exercendo a docência. Contudo, em muitos momentos, os 

professores, talvez de forma consciente ou inconsciente, abandonaram a profissão, ao se 

implicarem menos com as atividades. 

Alves (1997) aponta que a sobrecarga no trabalho tem originado uma nova forma de 

abandonar a profissão, ocultado nos atestados médicos, ao terem sua saúde atingida. A falta 

de condições física, psicológica ou emocional de permanecer no ensino faz com que os 

professores afastem-se do trabalhado com um sentimento de alívio por não serem obrigados a 

estarem presente no serviço. 

Contudo, a resiliência está presente na vida daqueles que permanecem, os professores 

continuam superando as adversidades, buscando estratégias para vencer os desafios que 

encontram e também novas motivações para continuar na profissão. Compreende-se que a 

permanência na docência está associada a questões pessoais, como a forma com a qual muitos 

professores relacionam-se com a profissão. Além disso, relaciona-se aos aspectos 

profissionais, já que, ao desistir de uma atividade que garante estabilidade para se dedicar a 

outra função, torna-se algo incerto no mercado de trabalho e, para alguns, a docência é 

considerada uma profissão transformadora. 

 Com uma realidade de trabalho muito difícil, os professores atuam enfrentando muitos 

desafios e contradições, já que são submetidos a uma intensificação na jornada profissional. 

Diante das diversas atribuições, das situações de violência, indisciplina, falta de apoio, 

contradições, estes professores são atingidos pelo mal-estar na profissão e adoecem por não 

conseguirem lidar com os conflitos profissionais.  

Entende-se que cada professor enfrenta os desafios do trabalho de maneira diferente e 

o adoecimento na profissão muitas vezes está atrelado ao nível de envolvimento do docente 

com suas responsabilidades, ou seja, a saúde dos docentes é afetada, devido às adversidades 

às quais são expostos no âmbito escolar. 

Ao estarem à frente das demandas e contradições da escola, já que estão 

completamente envolvidos com situações complexas do trabalho, os docentes sentem-se 

culpados por não conseguirem dar conta de todas as questões que lhes são impostas. O 

sentimento de decepção, frustração e esgotamento fazem com que os professores tenham a 

saúde atingida. 



109 
 

 

Alguns professores conseguiram se manter distanciados das situações problemáticas, 

enxergaram que o sucesso do seu serviço não depende apenas deles, mas de um conjunto de 

fatores que trazem melhorias para o contexto de trabalho. Com isso, a noção de 

responsabilidade individual e culpa diminui, assim conseguem permanecer no ofício com 

menos frustrações. Contudo, não apenas os desapontamentos do trabalho provocam o 

adoecimento. De acordo com as narrativas dos professores, questões de cunho pessoal, bem 

como a realização na área de atuação, somadas às más condições de trabalho, favorecem o 

mal-estar e, consequentemente, surge o adoecimento dos professores. 

A permanência, portanto, é um aspecto de grande relevância neste estudo, já que, 

mesmo em meio às contradições, os professores conseguem ser resilientes e superam a fase do 

adoecimento, dando continuidade à atuação docente, muitas vezes, sem gozar de licença para 

tratamento de saúde. 

Assim, neste caso, a resiliência vai além da superação da fase do adoecimento, ao 

buscar inovação e melhorias para a qualidade de vida. Enfrentam também os desafios do 

trabalho, já que, após a enfermidade sofrida, provavelmente o professor continue atuando com 

as mesmas demandas e dificuldades ao ter de lidar com as contradições da profissão.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como fora abordado na introdução dessa pesquisa, a pesquisadora fora instigada a tal 

investigação por ter presenciado pessoas que vivenciavam momentos de angústias e 

frustrações na atuação docente, além de estarem adoecidas e silenciadas no ambiente de 

trabalho, o que, por alguns momentos, suscitou o questionamento: os problemas encontrados 

no âmbito escolar estavam relacionados ao processo de adoecimento? Após alguns estudos, 

percebeu-se que o contexto educativo influencia diretamente no processo do mal-estar 

docente. Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa consistiu em compreender como os 

professores de ciências vivenciam e permanecem em sua profissão, ao apresentarem, dentre as 

manifestações do mal-estar, o adoecimento na profissão docente. A questão norteadora foi 

buscar entender: como o mal-estar docente tem-se manifestado na vida dos professores de 

ciências da rede estadual e municipal da educação básica de Jequié-BA. 

A metodologia ora adotada baseou-se em uma proposta de investigação dentro de uma 

abordagem qualitativa, por meio da história de vida (auto) biográfica dos professores de 

ciências. Nesse sentido, utilizou-se narrativas escritas de sete professores da educação básica 

da rede municipal e estadual de Jequié- BA, os quais vivenciaram o adoecimento na profissão. 

Como dispositivo narrativo, utilizou-se a Caixa de Memórias, os professores 

aproveitaram-se deste recurso para organizar seu material de escrita, porém ficaram livres 

para escreverem sua narrativa como preferiram. Todos os colaboradores descreveram pontos 

relevantes para apreciação do tema pesquisado. Ressalta-se que esse tipo de abordagem 

propõe uma investigação-formação e acredita-se que o processo de relembrar e escrever sobre 

os acontecimentos de sua trajetória proporcionou a estes professores uma compreensão sobre 

a sua relação com a profissão, o que poderá contribuir para mudanças de pensamentos sobre o 

que ocorreu, consequentemente, afetará futuras ações no ambiente de trabalho.  

Os excertos das narrativas dos professores, os sentidos e significados que estes 

creditaram aos momentos vivenciados na profissão, ao seu processo de adoecimento no 

trabalho e a forma como permanecem foram explicitados. Informações que foram de grande 

relevância para interpretar e compreender a trajetória dos colaboradores, através dos 

referenciais que embasaram esta pesquisa.   

Inicialmente, apresentou-se o perfil dos professores de ciências, nome, idade, área de 

formação, título, tempo de serviço, carga horária de trabalho, disciplinas que ministram e a 

instituição de formação. De posse dessas informações, foi possível conhecer mais a trajetória 

do professor e encontrar regularidades e irregularidades sobre o grupo pesquisado.   



111 
 

 

No tópico subsequente às análises, percebeu-se que na formação destes professores de 

ciências havia ênfase no ensino da área específica, em detrimento dos conhecimentos 

pedagógicos. Muitos profissionais, ao se depararem com o contexto de educação, 

desencadeavam um sentimento adverso ao serviço, já que muitos não se reconheciam como 

professores.  

Com relação ao encontro com o ensino de ciências, as professoras apresentaram, em 

sua narrativa, um sentimento de limitação e frustração desde o processo formativo, ao atuarem 

em condições restritas na área específica. As escolas públicas em que as docentes trabalhavam 

não detinham estrutura para a realização de atividades as quais exigissem materiais peculiares 

a este campo: como laboratórios, equipamentos para aulas práticas, aulas de campo, entre 

outros. 

Além disso, as professoras eram formadas na área de ciências - química e biologia-, 

mas a grande maioria atuou em disciplinas distintas à sua formação. O que explicita as 

contradições que enfrentaram ao chegarem à escola, já que precisaram planejar aulas e estudar 

outros conteúdos para lecionar. Vale destacar que alguns professores ainda continuam 

atuando fora da área de formação.  

Nas narrativas, os professores relataram como a sua saúde fora atingida no contexto de 

trabalho e de que maneira estes permanecem atuando. Percebeu-se que o encontro com a 

docência contribuiu, de certa forma, com o desejo de permanecer e que os diversos fatores 

(indisciplina, precárias condições de trabalho, carga horária excessiva, realidade diferenciada 

da sua formação, entre outros) acarreta o mal-estar docente, contudo, alguns não manifestam 

o adoecimento, outros desenvolvem algumas enfermidades, chegando a necessitar de um 

afastamento do trabalho para superar tal situação. 

Discussões acerca do contexto de trabalho e formação dos professores de ciências 

foram apresentadas. A esse respeito, considera-se pertinente destacar que este grupo de 

profissionais encontrou uma realidade de trabalho bastante distanciada da qual vivenciou na 

formação, já que houve momentos de atividades práticas, aulas de campo, atividades em 

laboratórios, recursos para realização de experimentos, entre outros recursos dos quais não 

dispõe na educação básica. Isso acabou gerando, para esses profissionais, um desencanto em 

relação à profissão escolhida, somado a outros fatores negativos do trabalho. 

A pesquisa abordou discussões sobre mal-estar na docência e o que alguns estudos têm 

apresentado sobre o adoecimento na profissão docente. Utilizando esse suporte teórico, 

analisou-se, por intermédio da fala dos professores, o momento em que estes tiveram a sua 
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saúde atingida e de que maneira permaneceram na docência. A esse respeito, excertos de 

narrativas foram revelados, a fim de relacioná-los a alguns dos estudos apresentados, ou seja, 

corroboram para o entendimento de que os diversos aspectos que envolvem a prática 

educativa contribuem para o adoecimento docente, mas que, em meio aos diversos desafios, 

há possibilidades de superação e permanência. 

Os professores estão imersos em muitos dilemas no espaço de trabalho e são 

apontados, pela sociedade, pelo poder público e pela comunidade escolar, como os maiores 

responsáveis em resolver os problemas da educação. Tais profissionais são, muitas vezes, 

vistos como gerenciadores de crises, sentem-se solitários para lidar com as divergências e 

inseguros quanto à imagem determinada pela sociedade a esta categoria. Além disso, 

encontram dificuldades para realizar a formação continuada. Observando essa realidade, 

percebeu-se a necessidade do investimento em políticas educacionais que contemplem a 

continuidade do processo de formação, vinculadas à valorização da escola e de seus 

profissionais, já que os professores sozinhos não conseguirão resolver as adversidades do 

contexto escolar. 

Esta categoria encontra-se desassistida pelos órgãos administrativos da educação, os 

quais demonstram descrédito em relação ao adoecimento dos professores, quem, muitas 

vezes, afastam-se, retornam para a escola, ficam em estado de readaptação e dão continuidade 

ao tratamento de saúde de forma individual. Seria de grande relevância que estes profissionais 

encontrassem apoio de profissionais especializados, para atendimento da categoria, 

vinculados às secretarias de educação, no intuito de que a assistência à saúde dos docentes 

fosse realizada de forma rápida, eficiente e preventiva.   

As reivindicações dos professores, por melhorias em seu contexto profissional, 

revelam que há uma expectativa acerca das mudanças das reais circunstâncias em que são 

inseridos. Os docentes são esperançosos com relação aos investimentos públicos no ensino e 

consideram estes como importantes para sua qualidade de vida. O sentimento dos professores 

traduz-se no desejo de realizar algo positivo no trabalho, na certeza de que podem contribuir 

com melhorias quanto às atividades que exercem. Mesmo em meio às condições adversas, 

insistem, doam-se e, com isso, as possibilidades de frustração também são ressaltadas.  

Ao perceber que os seus esforços não estão tendo retorno, o professor desanima com a 

falta de interesse dos alunos, dos colegas, que não reconhecem as suas dores, da gestão, que 

faz várias exigências, dos pais, que cobram e não valorizam o trabalho docente. Com isso, o 

desgaste físico, mental e emocional começa a fazer parte da sua rotina de trabalho.  
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Em muitos momentos da leitura das narrativas, foi possível reconhecer, por meio 

dessas condições de trabalho, através dos sentidos que os colaboradores creditam ao seu 

sofrimento, que esta realidade não está distante da realidade da pesquisadora. Reconheceu-se, 

pois, que as angústias apresentadas a partir do relato das suas histórias decorrem das situações 

adversas, vivenciadas no cotidiano escolar. Um professor adoecido na profissão faz pensar em 

como estes se percebem, no que tange à autoestima desse profissional, que é visto socialmente 

como o “mestre”, aquele quem é exemplo, quem inventa, quem encontra respostas para as 

perguntas, mas quem, ao ser tocado pelo mal-estar, perde o seu reconhecimento de 

profissional bem sucedido. 

Acredita-se que esta pesquisa gerará reflexões necessárias à formação dos professores 

de ciências, ou de outras áreas de docência, uma vez que pode atingir profissionais, sejam em 

estado de adoecimento, sejam preocupados com o tema. Por outro lado, pode ser objeto de 

reflexão de qualquer envolvido no processo educacional, pois cada um vivencia de forma 

diferenciada os desafios da docência. Os aspectos relacionados ao trabalho e às experiências 

profissionais, de alguma forma, podem estar alinhados às situações, presentes ou futuras de 

mal-estar docente e às dificuldades de permanência na profissão.  

O adoecimento do professor permitiu pensar sobre as condições de trabalho que 

ocasionaram este acontecimento, os efeitos do mal-estar docente no processo pedagógico, 

assim como o atuar em meio às adversidades, as quais tornam possível o adoecer no trabalho. 

Contudo, há possibilidades de superação e, pode-se dizer, de não adoecer, mesmo em meio a 

um contexto de grandes desafios. Observou-se que essa capacidade de resistência está 

relacionada a outras capacidades, como a resiliência, a responsabilidade social, a necessidade 

de realização na profissão, a confiança em possíveis mudanças nas condições pessoais e 

estruturais, entre outras. 

É necessário destacar que não é apenas a frustração com o trabalho que promove o 

adoecimento. De acordo às narrativas dos professores, questões pessoais e a realização 

pessoal na área em que atuam, somadas às más condições de trabalho e ao mal-estar docente, 

podem gerar o adoecimento dos professores. 

Esta pesquisa não se encerra aqui. As narrativas dos professores configuram-se como 

um material valioso que suscita o questionamento: de que forma os professores de ciências, 

que permanecem na profissão, após o adoecimento, vivenciam sua prática educativa, numa 

perspectiva de valorização profissional e promoção da aprendizagem? Eis uma nova 

inquietação que surge com a presente pesquisa. Portanto, segue como sugestão para mover 
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novas investigações, a fim de que possa haver mais contribuições para o melhor 

enfrentamento dos problemas de adoecimento do professor, frente à necessidade de apoiá-lo 

para que permaneça saudável e produtivo ao desenvolver o seu ofício. 
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APÊNDICE A 
 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 

   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Em conformidade com a Res. CNS 466/12) 

Titulo do Projeto: “Narrativas de Professores de Ciências sobre o Mal-Estar 

Docente e Permanência na Profissão” 

Pesquisadora Responsável: Gardênia Oliveira Muniz 

Pesquisadora Colaboradora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Professor (a) Colaborador (a) ___________________________________ 

Prezado Professor (a), 

Sou Gardênia Oliveira Muniz, curso o mestrado acadêmico, do Programa de Pós- 

Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia- UESB, Campus Universitário de Jequié- BA.  Convido o (a) senhor (a) 

para participar, como voluntário (a), da pesquisa científica intitulada “Narrativas de 

Professores de Ciências sobre o Mal-Estar Docente e Permanência na Profissão”.  

O objetivo geral desta investigação é compreender como os professores de ciências 

vivenciam e permanecem em sua profissão, ao evidenciarem, dentre as manifestações do mal-

estar, o seu adoecimento no caminhar junto à profissão docente. Estudos apontam que os 

professores têm vivenciado uma intensificação na sua relação com o trabalho, assim como 

conflitos entre direitos e realidades governamentais e precárias condições de trabalho que 

comprometem as atitudes e desempenhos destes profissionais, assim como a sua relação de 

afeto, prazer e contentamento diante da profissão. 

Caso aceite contribuir com a nossa pesquisa, solicitaremos a sua participação por meio 

de narrativas escritas, após a assinatura deste Termo de Consentimento de Livre Esclarecido 

(TCLE). Nessa perspectiva, buscaremos conhecer como se dá a relação dos professores com o 

seu trabalho, a partir das experiências contadas por eles. 
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A intenção deste processo não é provocar nenhum risco ou desconforto ao relatar sua 

trajetória de vida formativa e profissional, pois, mesmo sendo direcionado pelo roteiro 

proposto, deixaremos livre a forma como estará narrando a sua história.  Ao participar deste 

estudo, o colaborador será identificado por um nome fictício. Todas as informações 

prestadas serão utilizadas para fins de pesquisa, empregadas apenas para objetivos 

acadêmicos com vistas a atender o desenvolvimento do presente trabalho.   

Gostaria de salientar que não haverá gastos financeiros de sua parte. Os dados serão 

coletados de acordo ao tempo que estiver disponível, não necessitando ainda que se desloque 

para outros locais tampouco que se responsabilize em contribuir com a investigação em 

horários que considere inapropriados e prejudiciais.  

O (a) senhor (a) terá liberdade para desistir de participar do estudo sem nenhuma 

penalidade a qualquer momento. Além disso, poderá pedir esclarecimentos sobre qualquer 

informação relacionada à pesquisa. Os dados coletados serão armazenados em mídias digitais 

por tempo indeterminado, sob a responsabilidade da pesquisadora. Assim que os resultados da 

investigação forem publicados, todos terão acesso.   

Em caso de dúvidas, antes, durante e depois da pesquisa, o (a) senhor (a) poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UESB, pelo telefone (73) 3528-9727 ou e-

mail cepjq@uesb.edu.br. Em qualquer momento, a pesquisadora também poderá sanar 

qualquer dúvida sobre os conteúdos do trabalho pelo telefone (73) 98803 7977 ou por meio 

do e-mail: denioliver@hotmail.com 

A relevância e benefício deste trabalho se dão por meio da contribuição de elementos 

que proporcionem o conhecimento acadêmico, como ocorrem as trajetórias formativas e 

profissionais dos professores de ciências, compreendendo como aconteceu a permanência 

destes ao vivenciarem o adoecimento, em meio às atuais condições de trabalho na educação 

básica estadual e municipal de Jequié-BA. 

Ao aceitar participar desta pesquisa, é necessário que assine este termo em duas vias, 

uma ficará com o colaborador; e a outra será arquivada pelo pesquisador responsável. Sua 

contribuição a partir das narrativas escritas será de grande relevância para o alcance do 

objetivo proposto. Sendo assim, caso aceite participar desta investigação, agradecemos-lhe 

pela sua colaboração antecipadamente. 

Eu,________________________________________________, aceito o convite para 

participar espontaneamente da referida pesquisa. 

______________, ______ de ____________ de _______ 

mailto:denioliver@hotmail.com
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 ___________________________________________  

Assinatura do (a) colaborador (a) 

 

__________________________________________  

Gardênia Oliveira Muniz 

Pesquisadora Responsável 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: 

Jequiezinho 

CEP: 45.206-510  

Jequié – Bahia  (73)3528 9727 

cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

Gardenia Oliveira Muniz 

deniaoliver@hotmail.com 

073 988037977 
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APÊNDICE B 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu, _____________________________________________________________, CPF 

_______________, RG____________________, depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 

necessidade da minha narrativa, especificado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Gardênia Oliveira Muniz e a 

Profª Dr.ª Talamira Taita Rodrigues Brito, responsáveis pela pesquisa intitulada “Narrativas 

de Professores de Ciências sobre o Mal-Estar Docente e Permanência na Profissão”, a 

realizarem as entrevistas que se façam necessárias e/ou a colherem a minha narrativa de vida, 

bem como a fazerem a transcrição desta sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes. Ao mesmo tempo, libero a utilização dos materiais coletados para fins científicos e de 

estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor da pesquisa, acima especificada, a 

fim de garantir ao que está previsto na Constituição Federal da República (1988) em seu 

artigo 5º no que diz respeito à inviolabilidade da vida privada, honra e imagem das pessoas e 

ao que prevê as leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004). 

Jequié - BA, ___ de ______________ de 2017 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 

 

 
 



125 
 

 

APÊNDICE C 
 

CONVITE E ROTEIRO PARA PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Programa de Pós- Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – 

PPG.ECFP 

 

Título da Pesquisa: Narrativas de Professores de Ciências Sobre o Mal-Estar na 

Docência e Permanência na Profissão 

 

Prezado (a) Professor (a),   

Solicitamos a sua colaboração para a realização da nossa pesquisa intitulada “Narrativas de 

Professores de Ciências sobre o Mal-Estar na Docência e Permanência na Profissão”, que 

tem por objetivo compreender, a partir das vozes dos professores de ciências, como esses 

têm vivenciado e permanecido na profissão docente quando são evidenciadas, dentre as 

manifestações do mal-estar, o seu adoecimento. Assim, sua colaboração neste estudo 

consistirá em narrar de forma escrita sobre sua história de vida acadêmica e profissional, 

trazendo assuntos pertinentes relacionados ao adoecimento na profissão. Para isso, será 

disponibilizada uma Caixa de Memórias, com papel em branco e caneta, pois, ao recordar de 

momentos marcantes da sua trajetória de formação e atuação no trabalho, você poderá anotar 

as lembranças que forem surgindo, sentindo-se livre para construir suas memórias à sua 

maneira. Reiteramos que todas as informações disponibilizadas para análise da pesquisa 

serão utilizadas apenas para fins relacionados à produção de dados do nosso trabalho. Sendo 

assim, nos responsabilizamos em manter a privacidade dos seus dados e da sua identidade, 

conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por você. A seguir, 

elaboramos um roteiro para produção das narrativas para que você tenha um direcionamento 

sobre o que poderá estar discorrendo nas suas narrativas. Porém, sinta-se livre quanto à 

forma como estará narrando a sua história.   

Desde já, agradeço-lhe. 

Gardenia Oliveira Muniz 

(deniaoliver@hotmail.com) 

 

 

 

mailto:deniaoliver@hotmail.com
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ROTEIRO PARA PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS 

- Nos apresente, você, nome (fictício), idade, área de formação, titulação, tempo de atuação na 

docência, regime de trabalho e as disciplinas que ministra. 

- Descreva a sua formação para o exercício da docência e a instituição de ensino superior em 

que ocorreu essa formação. 

- Conte sobre o seu encontro com a docência, descrevendo sobre como aconteceu a escolha e 

a formação. 

- Explique como se tornou professor da área específica (ciências), comentando sobre seu 

desenvolvimento profissional e atuação. 

- Dialogue com suas experiências profissionais, narrando sobre as condições de trabalho em 

que atua, contando como é a sua relação com a profissão. 

- Apresente, a partir de suas experiências, como ocorreu o processo de adoecimento na 

profissão, quando você percebeu esta condição e de que forma os órgãos responsáveis por sua 

contratação no trabalho posicionou-se em relação a esta ocorrência. 

- Aponte os aspectos relevantes para a sua permanência na profissão docente, bem como 

revele os fatores influenciadores para que continuasse exercendo a docência depois do 

processo de adoecimento profissional. 
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