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A minha mãe ( in memorian), pelo
dese jo que t ão bem plant ou em mim.
Às minhas filhas, parceiras co m
quem venho despet alando o bem me
quer, mal me quer, afet o que nos
const it ui suje it os.
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RESUMO

Est a escr it ura no meada Bem me quer, mal me quer: sof rimento psíquic o
do prof essor sujei to na escola contemporânea brot a de um campo fart o
por onde cir culam pro fessor, aluno e os prazeres e desprazer es de um
mundo que gira cada dia mais rápido: a esco la. Nest a escr it a se discut e o
que é o exercício docent e na co nt emporanei dade e qual é o lugar do
professor numa era em que facilment e se associa a docência à doença,
mal- est ar e so fr iment o. O bem me quer, mal me quer emer ge no inst ant e
em que o desejo do professor se mo biliza e se t ransfor ma em (re)ação às
incert ezas que se in st ala no espaço esco lar. A pesquisa faz uma escut a ao
professor numa invest ida que busca perceber os afet os prazerosos e
desprazerosos do seu o fício, na t ent at iva de ent ender os pr incipais
element os que faze m o professor per manecer na prát ica docent e mesmo
diant e dos aspect os sinalizadores de mal -est ar na esco la, especialment e
as que co mpõem a Rede Municipal de Ens ino de S alvador. A escr it a
int rodut ória reve la a pesquisadora e faz um apanhado geral de out ros
pesqu isadores so bre t emas relacio nados, desveland o a import ância da
let ra fr eudiana- lacaniana para est e est udo e faz um co nt rapont o com o
t ext o de Bauman so bre o mal-est ar na pós- moder nidade, e m um passeio
pelos conceit os cont emporâneos so bre a civilização, moder nidade e pós moder nidade, discut indo t ambé m a cr ise de aut oridade dent ro e fora da
esco la. O t ext o busca perceber qual é o lugar do professor na sociedade
cont emporânea, diant e de um so fr iment o psíquico que o at inge e que, por
vezes, faz co nfundir docência co m doença. Traço a rot a met odológica da
pesqu isa, desde a apresent ação do lócus e sujeit os, at é os inst rument os
de co lheit a de dados par a, ent ão, fazer uma análise dos achados da
pesqu isa, saindo da garat uja para um possível desenho que revela um
professor de afet os ambivalent es, pendulant e ent r e o bem me quer e o
mal me quer. E m um ensaio ( in)co ncluso dest a escr it a, vê - se rest ar o bem
me quer e o mal me quer, afet os ambivalent es present es nest a pesquisa
que abre port as para novas rot as invest igat ivas, at ingindo um po nt o que
não é final; afina l, t al qual a leit ora da cart a do quadro de Go ya, é na
let ra que se deposit a a esper a, já que é da falt a que nasce o dese jo.

PALAVRAS-CHAVE: Bem me quer, mal me quer ; pro fessor; so fr iment o
psíquico ; afet os ambiva lent es.
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ABSTRACT

This deed called “It l oves me, it loves me not: psychi c suf f ering of the
subject teacher in the contemporary school ” emerges fro m a product ive
field where yo u can find t eachers, st udent s, likes and dis likes fro m a
world which sp ins each day fast er: t he schoo l. Here, it is d iscussed what
means t he cont emporar y t eaching exercise and what is t he t eacher’ s
place in a er a in which t eaching is easily associat ed wit h sickness,
disco mfort or suffer ing. T he “it loves me, it loves me not ” r ises fro m t he
mo ment t hat t he t eacher ’s wishe s mo bilize and change t hemselves int o
re(act ion) t oward t he apat hy t hat is inst alled in t he schoo l space. The
resear ch list ens t o t he t eacher in a way t o realize his/ her occupat io n likes
and dislikes, t rying t o underst and t he main e lement s t hat make him/ he r
to keep on in his/ her t eaching pract ice, against all odds present at
schoo ls, especia lly t he ones fro m t he T eaching Munic ipal Schoo ls in
Salvador. The int roduct ory wr it ing r eveals t he researcher and provides a
general o ver view upo n ot her researchers, con cer ning t he same t opic. T he
seco nd chapt er, called “ Discomf ort in the cont emporary times: it love s
me not?”, unveils t he import ance o f Freudian let t er t o t he st udies,
making a count erpoint wit h t he Bauman t ext about t he post - modernit y
disco mfort , on a r ide t hrough t he cont emporar y concept s about
civilizat io n, moder nit y and post -moder nit y. It also br ings up a discussio n
about t he aut hor it y cr is is in and out side t he school. St ill in t his chapt er,
we t r y t o perceive what t he t eacher’s place is in t he cont empor ar y
societ y, against a ps ychic suffer ing which r eaches him/ her and,
so met imes, it makes t eaching being co nfused wit h sickness. The t hir d
chapt er delineat es t he met hodological r out e of t he resear ch, fro m t he
lo cus and subject s int roduct ion up t o t he inst rument s. In t he fort h
chapt er, a preliminar y analys is o f t he research dat a will be done, leaving
t he sket ches int o a possible fina l dr aw t hat reveals a t eacher wit h
ambivalent emot io ns, sw it ching bet ween t he “ i t loves me, it loves me
not”. The fift h chapt er is an unfinis hed essay and it opens new
invest igat ive rout es, reaching a po int t hat is not t he final o ne, o nce, as
well as t he Go ya’s pict ure let t er reader, it is in t he let t er t hat t he wa it ing
is set down, mainly because it is fro m t he absence t hat t he des ire raises.

K EYWORDS: It loves me, it loves me not ; Teacher ; Disco mfort ; Psychic
Suffer ing.
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La vitta è adesso1
A vida é agora,
No velho albergue da Terra
E cada um num quarto
E numa história de manhãs mais leves
E céus de esperança imaginada
E de silêncios de escutar
E te surpreenderás a cantar
Mas não sabe por quê
[...]

Renato Russo

1

T ext o es cr i t o or i gin a lm en t e em it a li an o, tr a duz ido pa r a est a epí gr a fe.
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A LETRA QUE BROTA
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1 A LETRA QUE BROTA

Aqui a letra brota a partir do título com o qual anuncio essa escrita: La vita è
adesso, a vida é agora neste exato instante em que ela germina e se faz mais que
semente, no momento em que me debruço na ação solitária de transpor para a escrita os
brotos de um longo estudo e uma pesquisa que, embora apresente aqui resultados quase
finais, não se finda, apenas abre espaço para novas investigações sobre esse campo em
que a docência se exerce, por onde circulam professor, aluno, saber, sabor, desejo e
essencialmente afetos ambivalentes.
Foi possível perceber que escutar a escola no mundo atual exige que se entenda
a sociedade que a abraça. Para mim, falar do mundo da escola, da docência e dos afetos
que circulam por estes espaços não é apenas lançar um olhar atento a um objeto de
pesquisa, mas sim (re)visitar o universo do meu fazer diário com uma escuta científica
de pesquisadora. A eleição do tema brota da escuta de relatos de professores sobre suas
práticas em sala de aula, relatos por vezes impregnados de angústias que, apesar de
intensas, não fizeram fenecer o desejo nesses professores, chegando por vezes a parecer
causar exatamente o oposto em alguns, alimentando nesses sujeitos o desejo de persistir
no ofício frente à revelação nítida dos limites e possibilidades do exercício docente.
A realização desta pesquisa objetiva contribuir para fomentar novas escutas
sobre o lugar da escola na contemporaneidade, entendendo este recorte temporal como o
contexto em que estamos inseridos e que é repleto de particularidades. A escuta aqui se
funda na psicanálise, uma escuta do dizer e do dito; a pesquisa tratou da relevância no
processo de escutar o outro, particularmente o professor-sujeito2 no contexto da escola.
Espera-se que este estudo possa contribuir para fomentar novas inscrições sobre o lugar
da escola contemporânea, devolvendo para os sujeitos da pesquisa outra perspectiva
sobre o problema e oferecendo para a comunidade analisada um novo olhar sobre a

2

O Su jei t o da psi ca n á li se é o Su jei t o d o i n con sci e n t e. O pr ofes s or -suj ei t o é m a r ca do
pel a fa l t a e p or um a bus ca c on st a n t e por ser t odo. É um sujei t o que se c on st i t ui por
di ver sa s fa l a s que n ã o sã o sua s, m a s d o s oci a l . Ao m esm o qu e t em p o qu e é l i vr e, é
subm i ss o, s e a ssu j ei t a a o out r o. Sua m a r ca si n gul ar é a i n com pl et ude d e s er
des eja n t e, fa l t an t e, com um est i l o pr ópr i o de en fr ent ar sua fa l t a -a -ser .
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importância dos afetos no processo de ensinar e aprender; que suscite novas imagens,
origine outras pesquisas e que possa desvelar este fenômeno que ocupa lugar na
contemporaneidade: o bem-estar e o mal-estar e sua relação com o sofrimento psíquico
do professor-sujeito.

O título dessa dissertação revela, em uma única expressão, três conceitos
diferentes: o bem me quer, mal me quer, que é como percebo o desejo que existe no
professor de ver transformada a situação em que se encontra o processo educacional na
contemporaneidade, especificamente nos espaços em que se realizou esta pesquisa; fazse a escansão dessa expressão popular, originando duas outras relevantes neste trabalho:
o bem me quer e o mal me quer, como estilos que marcam a escola contemporânea,
espaço imerso em afetos ambivalentes, ora com fortes marcas de bem me quer, ora de
mal me quer e, nas entranhas desta escola contemporânea, amalgamado nestes dois
afetos encontra-se o professor-sujeito, quase sempre envolvido nos prazeres e
desprazeres das relações ali reconhecidas.
Nesta escrita se discute o que é o exercício docente na contemporaneidade e qual
é o lugar que o professor ocupa dentro do espaço escolar. O termo sofrimento emergiu
recorrentemente nas falas dos professores, o que me fez retomar a escrita e me debruçar
sobre essa categoria, percebendo nas suas falas a ambivalência dos afetos ao registrar os
significantes prazer, desprazer, sofrer e esperança. Ao perceber esta ambivalência, me
reporto à brincadeira da infância, o despetalar de margaridas que trago na metáfora do
título desta dissertação. Retirar pétala por pétala, bem me quer, mal me quer, significava
o desenhar de um desejo de antecipar o que estava por vir – prazer ou desprazer?
A flor do bem me quer, mal me quer faz parte de minha história de vida,
presente em fases que me introduziram em novas vias com o olhar em objetos que mais
tarde viriam compor o desenho de minha investigação. O momento inicial foi quando
me vi pela primeira vez na escola, lá na infância, num universo permeado por afetos
ambivalentes e difíceis de entender naquele momento. A escola era meu porto seguro e
foi ali que conheci um modelo de professora que constituiu em mim o desejo de estar
naquele lugar.
O segundo momento que marca essa trajetória foi aquele em que levei a
brincadeira do bem me quer, mal me quer para a escola, lá pelos meus 9 ou 10 anos,
18

quando me encontrei com professores desinvestidos de libido, num contraste com outros
que exalavam desejo e prazer na sua prática. Professores que no seu fazer definiam nos
alunos os afetos prazerosos ou desprazerosos pela disciplina que ensinavam. O prazer
de ler e escrever acentuou-se em mim pelo desejo de agradar a gentil professora de
Língua Portuguesa; nas aulas de História do Brasil eu tinha a minha frente uma
reprodução da forma de minha mãe contar suas histórias; Francês, matemática, música...
cada disciplina e cada professor ou professora me faziam brincar de bem me quer, mal
me quer.
O terceiro foi quando entrei na escola, desta vez ocupando o lugar de professora,
investida de desejos e ainda na incerteza, despetalando margaridas. Eram muitos os
modelos de professor e professora que eu conhecia, diversificadas as queixas e
reclamações que tinham por trás sempre um não querer. Algumas vezes me questionei
se era a escola que desestimulava o professor ou se era o professor que desestimulava a
escola e recorri mais vezes subjetivamente às pequenas de florezinhas de bem me quer,
mal me quer. Constatei que faltava escuta à escola e aos seus principais sujeitos: alunos
e professores. (Re)conheci uma escola (des)valorizada e (des)respeitada, em que
professores vivem os reflexos do declínio do saber e da autoridade, às vezes fazendo
semblante de prazer, às vezes amalgamando ambos os afetos.
A construção deste tema traz um horizonte maior que o de perceber como se
sente o professor ou professora nas escolas públicas municipais de Salvador e como esta
forma de sentir e estar do professor reverbera na escola, marcando nas inter-relações o
bem-estar ou o mal-estar. Vai além ainda quando tenta perceber como se desenrolam os
afetos dentro destes espaços educativos, em que sujeitos se (re)constroem no dia-a-dia
frente às relações e aos conhecimentos, aos limites e às possibilidades com que se
defrontam numa sociedade cuja Lei3 está em crise. Afinal, a proposta de vida dos
sujeitos, em certa medida, aponta para um lugar de conforto, prazer e bem-estar, embora
a vida cotidiana esteja impregnado da ambivalência de afetos expressa pelo bem me
quer e mal me quer.

3

Re fi r o-m e a Lei si m ból i ca , da qua l o pai é tr a dici on a l m en t e o r efer en ci a l cen tr a l
(m a s n ã o o ún i co). T a l l ei , an t es exer ci da pel o pa i , foi desl oca da pa r a out r a s
i n st ân ci a s soci a i s, t ai s com o a Igr eja , o E st a do e a E scol a .
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Em grande medida, os sujeitos vivem em busca do prazer e do próprio bem-estar
e investem seu tempo e esforços nesta empreitada. Em Além do princípio do prazer,
Freud afirma que
[...] existe na mente uma forte tendência no sentido do princípio do
prazer, embora essa tendência seja contrariada por certas outras forças
ou circunstâncias, de maneira que o resultado talvez nem sempre se
mostre em harmonia com a tendência no sentido do princípio do prazer
(2006 [1929], p.19).

Isso porque, segundo Freud, “estritamente falando, é incorreto falar na
dominância do princípio do prazer sobre o curso dos processos mentais”, pois, se assim
fosse, a maior parte dos processos mentais seria acompanhada por prazer, ou no mínimo
conduziria ao prazer, e a experiência contradiz esta conclusão (2006[1929], p.19). Aqui
se propõe investigar o que faz permanecer no fazer docente os professores e as
professoras vitimados pelo descaso e pela violência de um sistema que desvaloriza o seu
papel. Considero imprescindível desvelar o que faz o professor continuar neste
(entre)lugar de querer e de não-querer e persistir numa práxis que, na
contemporaneidade, carrega a marca da desvalorização, do desrespeito e da
desautorização4.
Esta escrita emerge do desejo e da inquietação de quem vive o dia-a-dia da
escola; germina apoiada nas obras que a seguir são descritas, como O mal-estar na
civilização, em que Freud afirma que “o homem civilizado trocou uma parcela de suas
possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança” (FREUD, 2006, p.119), isso
para falar das restrições sofridas pelo homem com o processo civilizatório; trago esta
fala para o universo docente após tantas leituras deste lugar de professor, e também no
momento que sucede às outras muitas leituras de textos produzidos por pesquisadores
do mal-estar docente.
A pesquisa de Penin e Martinez (2009) sobre a profissão docente afirma a
existência de um desencanto, e uma das causas apontadas é o pouco reconhecimento da
profissão. Penin e Martinez (2009) questionam se um dos fatores que contribui para a
queda de ilusão e de reconhecimento social do professor não vem a ser a própria escola
de sua formação inicial (p.67), o que suscita um pertinente debate sobre a formação do
4

Mar cel o Ri ca r do P er ei r a r ec ol h e est e s si gn i fi ca nt es em sua pesqui sa des cr i t a n o
l i vr o “A ca bou a a ut or i da de? Pr ofes s or , subj et i vi da de e si n t om a ”, de 2011.
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educador. Pelo viés da Psicanálise, Cortizo (2012) também investigou o (des)encanto do
professor como um “fenômeno que tem deixado marcas de ambivalência, de
(des)ilusão, de nostalgia, de desamparo no professor sujeito”, sem, contudo, excluir as
evidências de encanto e fascínio que arrolam o professor na sua prática diária de sala de
aula.
Na análise do estado da arte sobre o bem-estar e/ou mal-estar docente, foram
encontradas no Banco da CAPES 135 teses e dissertações que abordam a temática,
sendo que apenas 20 se embasam no referencial teórico da psicanálise. Destas, 12
analisam o sofrimento psíquico do professor associado ao tema mal-estar. No Centro de
Documentação e Informação da UNEB, foi encontrada apenas uma dissertação (Cortizo,
2011) que investiga o (des)encanto do professor como uma forma da angústia, pelo viés
psicanalítico, cuja leitura me revelou, com outras palavras, outra face do mal-estar
docente, o qual parece ser recorrente na escola contemporânea.
Há registro de pesquisadores que se debruçam sobre esta temática, sendo que
alguns relacionaram os indicadores de prazer e\ou de desprazer no exercício docente e,
outros, nos espaços escolares de um modo mais geral. Entre estes estão Outeiral e
Cereser (2005; 2011), Penin e Martinez (2009), Neves de Jesus (1998), Picado (2009) e
Marchesi (2008). Numa pesquisa de cunho psicanalítico, temos Kupfer (2000), Ornellas
(2005), Aguiar e Almeida (2008), Voltolini, (2011) e Marcelo Ricardo Pereira (2003;
2008; 2010; 2011), sendo que este último traz uma discussão sobre a queda - ou declínio
- da autoridade na contemporaneidade, levantando um debate sobre o deslocamento da
autoridade docente.
Picado (2009) discute as diversas perspectivas psíquicas em que o mal-estar
docente é estudado, pontuando que vão desde a ansiedade até a discrepância entre o que
o professor gostaria de ser e o que realmente é enquanto profissional. Tal discrepância
pode ser vivida imaginária ou simbolicamente e tem caráter estrutural para o sujeito. O
autor pontua alguns aspectos que concorrem para o mal-estar: a má gestão dos
problemas encontrados no dia-a-dia e a escassez de recursos para enfrentá-los com
sucesso; a impotência frente a determinados impasses e uma crescente desvalorização
profissional, o que provoca no professor a frustração e insatisfação. É marcante a
distância entre os anseios da juventude de quem fez o curso de magistério, investiu em
uma graduação na aérea de pedagogia e os afetos instalados hoje diante de uma prática
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que suscita, não raro, a sensação de insatisfação na profissão; a mudança de cenário é
dolorosa e gera no professor a sensação de incompetência e fracasso, como se fosse
exclusivamente dele a responsabilidade pela transformação social contemporânea.
Retomo Penin e Martinez (2009), quando trazem uma discussão sobre a
profissão docente e a contemporaneidade, pontuando o quanto este ofício, diferente de
qualquer outro, vem sendo questionado nos dias atuais. Os autores trazem um ponto
importante: eles concordam que “educar é uma tarefa logística, que consiste em criar
condições” (p.56). Nada simples, já que tarefas logísticas exigem bons projetos,
cálculos e uma boa avaliação; exige tempo e estudo, e só ao se mergulhar no mundo
prático da escola é que se percebe que faltam tempo, espaço e sujeitos em número que
baste para se fazer um trabalho logístico capaz de criar condições para se exercer o
ofício de educador. Mas é fato que os professores desejam projetos referentes para a
educação e, se é impossível assegurar bem-estar, é porque o professor-sujeito configurase para a psicanálise como sujeito barrado, que vive no cotidiano escolar condições
adversas, o que constitui o sofrimento psíquico nele presentificado.
Marchesi (2008) vê o professor numa sociedade de incertezas, num exercício de
riscos e controvérsias, dadas as transformações sociais e as novas exigências que se
fazem necessárias para a formação dos jovens de hoje. Ele afirma que as mudanças na
função do professor vêm sendo aceleradas e que os problemas que se vive na escola
passam pela ordem da incerteza que tais mudanças exigem nesse trabalho. O impasse
seria saber o que se quer dizer com função do professor, seja antes ou na
contemporaneidade. Com o título de “Bem-estar dos professores”, essa obra faz um
levantamento da profissão docente e tenta apresentar alternativas para a construção
desse bem-estar tão buscado nos dias atuais; na condição de pesquisadora que segue a
teoria psicanalítica, vejo o bem estar no campo do Real do nó Borromeu 5 lacaniano.
Há na mídia um grande debate sobre as benesses e os malefícios de diversas
profissões deste novo milênio; discute-se, em paralelo, para onde segue a educação,
uma das profissões mais antigas da humanidade. A Educação Básica no Brasil,
5

Fa ç o r efer ên ci a à c on st r uçã o l a c a n i an a “n ó bor r om eu” , de 1972, n o qua l t r ês
cí r cul os d e c or dã o sã o a t a dos d e for m a que se for c or t a do qua l quer um del es s e
des fa z a jun çã o c om os out r os d oi s cí r cul os. E st es cí r cul os t r a z em a r epr esen t a çã o
da s t r ês ca t eg or i a s: Rea l -Si m ból i c o-Im a gi n ári o a s qua i s, de a c or do c om La ca n ,
de vem ser m an t i da s jun t a s. Cf. Roudi sn es c o & Pl on , 1998, p. 541.
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especialmente, tem sido alvo de discussões acaloradas, não apenas pela necessidade de
reestruturação frente a uma nova sociedade de um mundo globalizado, mas também
pelos afetos que despontam entre os profissionais das escolas. Lapo (2008) 6 investe na
pesquisa do bem-estar e seu trabalho teve como principal objetivo identificar os fatores
e a as dinâmicas que geram e mantém o bem-estar docente, bem como reconhecer o que
motiva o desencanto da profissão. Jesus (1998) também apóia a sua obra na pesquisa do
bem-estar, investigando quais são os fatores principais que promovem a segurança e o
prazer do professor no seu exercício profissional.
Aguiar e Almeida (2008) pesquisam o mal-estar na educação e tomam como
referência a observação específica sobre o sofrimento psíquico de professores, numa
interface da psicanálise com a educação, aplicando os conhecimentos advindos da teoria
psicanalítica. A obra consultada busca desvelar o sofrimento psíquico de professores no
espaço escolar.
Ornellas (2005) disponibilizou em livro o fruto de sua investigação na escola,
nomeado “Afetos manifestos na sala de aula”. Nesta obra, a autora faz uma incursão
sobre as Representações Sociais de professores sobre a fala e a escuta em sala de aula,
buscando entender os diferentes sentidos que estes conceitos revelam a partir do
referencial teórico da psicanálise, percebendo, ao (in)concluir a escrita, que a fala e a
escuta de professores estão ancoradas em representações de sedução, relação
transferencial, ambivalência, repressão e frustração. A obra faz-se relevante para esta
pesquisa ao tratar da fala e da escuta do professor, trazendo o debate implícito sobre o
bem-estar e o mal-estar presentificado nos seus resultados.
A escola busca romanticamente ser um lugar de harmonia, mas o conflito nas
relações é um fato perceptível nas unidades escolares, sejam elas de rede pública ou
privada, e isso gera o estresse que leva à insatisfação, criando um clima de ansiedade,
como cita Picado (2009). Nas sociedades ditas pós-modernas, o professor é chamado à
responsabilidade não só para educar, mas para também tentar mudanças no seu entorno,
caindo sobre ele a responsabilidade sobre a construção do sujeito que lhe chega com o
título de “aluno”. A este, o aluno da rede pública, dá-se um rótulo que antes de tudo
(pre)determina e (pre)define sua passagem pela escola. Ser “aluno de escola pública”

6

w w w . fa e . u f m g . b r / e s t r a d o / c d r o m _ s e m i n a r i o _ 2 0 0 8 / t e x t o s / t r a b a j o s / B E M E S T AR % 2 0 D O C E N T E p d f

23

neste início de milênio implica um estilo de ser, estar e sentir diferente. Não se trata, no
entanto, de uma regra, já que muitas escolas desta mesma rede de ensino mostram-se
inconformadas e conseguem êxito, com alunos frequentes e cumpridores de seus
direitos e deveres, que conseguem, em certa medida,

desenvolver a produção do

conhecimento no lócus sala de aula.
Exige-se do professor, hoje, uma autoridade disciplinar. Que ensine conteúdos,
eduque, ensine a falar e a escutar. Batista (2012, p. 100) observa que “não é incomum
concluir a partir dos estudos relativos à educação na Idade Média que, ao longo dela, a
autoridade do mestre sobre o aluno se limitava ao ensino [..]”, sem possuir caráter
disciplinar. O mesmo autor lembra que “[..] costuma-se dizer que a escola da era
moderna se caracterizaria, supostamente, pelo primado da vigilância e do controle
exercidos sobre o corpo de cada aluno [...]” e concorda com Nóvoa (1995) ao concluir
que só recentemente a educação assumiu o caráter de transmissora de uma cultura.
Há, ainda, um embricamento confuso entre estas duas instituições: escola e
família. Não tem sido simples debater com as famílias quais seriam de fato as suas
funções e as da escola, porque o que é do campo da família tem sido comum e
naturalmente delegado à escola. Retomo aqui a fala do autor pela relevância de sua
observação:
Evidentemente, para que a função da escola moderna – como instituição
de espaço extrassocial que enseja aos pequenos transitar da família para
o mundo – possa operar, é necessário que a escola não se confunda com
a família e tampouco com o mundo, razão por que é somente como fim
em si mesmo e não como meio instrumental à mão de uns e de outros
que a educação escolar pode seguir desdobrando-se simbolicamente (ou
seja, de forma a não obturar imaginariamente no campo educacional os
marcos de referência da certeza que a secularização do Ocidente

esvaziou) (BATISTA, 2012, p. 172).
A escola precisa reconhecer seu lugar sem se confundir “com o entorno
conformado pelo mercado capitalista” ou mesmo como uma extensão da família do
sujeito.

Frente ao quadro discutido, esta pesquisa apresenta como objetivo geral

analisar os fatores que fazem o professor permanecer na prática docente mesmo diante
de afetos que tem marcas de desprazer, sofrimento e mal-estar registrado nas pesquisas
observadas. Para tanto, pretende-se identificar os sinais de prazer e desprazer, de bemestar e de mal-estar que emanam no ambiente da escola pública municipal de Salvador,
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bem como reconhecer os fatores que mobilizam o sofrimento do professor-sujeito no
cotidiano da escola.
Assim, esta pesquisa pretende investigar os afetos que permeiam as relações no
ambiente escolar provocando o bem-estar e/ou o mal-estar e o que faz o professor
ocupar este lugar de docente mesmo diante de fatos que reforçam as marcas de
sofrimento, desrespeito e desvalorização deste papel social.
Os afetos ambivalentes de bem me quer e de mal me quer se configuram aqui
como estilos contemporâneos do exercício docente. Assim, a intenção será investigar a
existência de fatores capazes de promover bem-estar e o mal-estar na escola, mesmo
diante da tão discutida dicotomia do ser e estar docente na contemporaneidade.
Escrever, registrar os afetos circulantes do ambiente escolar não tem sido ações
simples. Transpor para letra, formar capítulos de bem me quer, mal me quer me faz
percorrer as entranhas de uma escola cujo chão é meu trabalho. O bem me quer não é
simples, exige criar condições favoráveis, lutar contra uma estrutura que está posta e
está muito além do acaso de um despetalar de margaridas; mas o desejo é essencial e se
inscreve na brincadeira do bem me quer, mal me quer. Quem sabe o mal me quer não se
enlaça com o bem me quer na mesma roda?
Esta escritura se subdivide em quatro capítulos, sendo o Capítulo I composto
por essa introdução, na qual a escrita brota e abre espaço para que possa germinar e
florescer a pesquisa. É a escrita inicial que revela a pesquisadora e a pesquisa, cujo
universo brincante ora faz emergir o desejo, ora o inibe frente ao escrito com
interrogações sobre a pertinência do que escreve. Será o bem me quer, mal me quer
instrumento para a reflexão sobre este “estar” na educação de um mundo pós-moderno?
Constitui-se de fala para esta escola que anseia, antes de tudo, por essa escuta? Quantos
outros pesquisadores tem se debruçado sobre esta mesma questão, tentando entender os
afetos que movem o professor neste dentro e fora do desejo na escola? Nesta
perspectiva, faz-se, também, nesta introdução, uma breve análise do estado da arte que
faz entender porque a letra brota.
O Capítulo II tenta traduzir o signo do mal-me-quer para, em seguida, desvelar a
importância da letra freudiana para a construção da tese aqui defendida. Nomeado de
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Bem-estar e mal-estar na contemporaneidade, este capítulo tenta entender se somente
de mal-estar vive o homem deste novo milênio. O texto resgata “O mal-estar na
civilização”, de Sigmund Freud, obra fundamental para análise das pulsões que movem
o sujeito, a escola e o mundo globalizado, hoje bem mais imersos no desejo de
realização pessoal, a despeito da ordem social. Seria este um fator primordial para
manutenção de um mundo civilizado? Assim, faz-se também um apanhado das ideias
contemporâneas sobre a civilização, modernidade e pós-modernidade, discutindo a crise
de autoridade dentro e fora da escola, ressaltando a marca de liquidez e transformações
rápidas que caracterizam as sociedades modernas, lembrando que é neste contexto que
se encontra a escola, instituição que parece engessada e destituída da condição de
mudança, e que parece educar intencionalmente para heteronomia. Ainda neste capítulo
busca-se perceber qual é o lugar do professor na sociedade contemporânea, diante do
sofrimento psíquico que o atinge e que, por vezes, faz confundir docência com doença.
O deslocamento da autoridade na sociedade e na escola é debatido em busca de entender
se este é o pivô para as situações conflitantes que acometem o sujeito. Autores
psicanalistas contribuem para essa discussão, em paralelo às falas dos sujeitos
pesquisados.
O Capítulo III, nomeado Rota metodológica: pétala por pétala de Fort-dà, trata
da pesquisa em si, apresentando a metodologia, o lócus, os sujeitos, os instrumentos de
colheita de dados e o passo a passo da investigação, pétala por pétala, tentando construir
um desenho singular e (i)lógico e que conduzirá ao Capítulo IV, nomeado Análise dos
achados da pesquisa: da garatuja a um possível desenho, no qual serão apresentadas as
pétalas dessa flor que pede uma escuta pedagógica e que compôs a pesquisa, levando
aos resultados apresentados, à análise das observações dos três instrumentos de colheita
e a uma nova tese, possível abertura de espaços para pesquisas futuras.
Despetalar a margarida simboliza também a perda; é deixar cair, ficar na falta.
Bem me quer, mal me quer traz implícita a pergunta: o que queres? Che voi? Assim, no
Capítulo V é apresentado um ensaio inconcluso de um despetalar que viu restarem duas
pétalas: bem me quer e mal me quer. Assim chego à linha do horizonte desta letra
introdutória: princípio carregado de meios que levam a um possível fim. Ou não.
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2 BEM-ESTAR E MAL-ESTAR NA CONTEMPORANEIDADE

A escola contemporânea vive um momento crítico, destituída de sua autoridade,
aparentando não mais ser ou ter uma referência de lei. Nesse contexto, o professor
encontra-se sem o suporte necessário para lidar com as incontáveis demandas, uma vez
que não se faz uma reflexão ética sobre a função deste profissional, especialmente sobre
aquele que trabalha com as séries iniciais. Sobre ele se deposita, em muitos casos, a
responsabilidade pelo sucesso ou fracasso das práticas pedagógicas. Um fenômeno
fantasmático perambula pela escola, depositando ali seus efeitos negativos e ele vem
sendo nomeado por diversos significantes: fracasso escolar, dificuldades de
aprendizagem, dificuldades nas relações interpessoais, bullying, assédio moral,
violência escolar, indisciplina, síndrome de burnout, sofrimento psíquico do professor,
dentre tantas outras nomeações que nada mais são que sintomas 7 de um mal-estar, o que
provoca a elaboração de um questionamento: o mal-estar que assola a escola será
reflexo dessa crise de autoridade instalada na pós-modernidade?
Cabe aqui trazer uma rápida discussão sobre o que atualmente se diz da
contemporaneidade, modernidade e pós modernidade, com o objetivo principal de
buscar perceber o lugar que ocupa a escola neste novo milênio e como seus principais
atores circulam por um contexto que já carrega o rótulo de lugar de mal-estar.
Em 1929, Sigmund Freud nos contemplava com sua análise sobre o mal-estar na
civilização, contida na obra assim intitulada e publicada em Viena. O título original
escolhido por Freud foi “A infelicidade na Civilização”8, sendo a obra renomeada de
“O mal-estar na cultura”9. A tradução inglesa teve o título “O mal-estar do homem na
civilização” e, em português, ficou conhecida como “O mal-estar na civilização”.10 O
7

Si n t om a , par a a t eor i a psi ca na l ít i ca , é um a expr essã o d o i n con sci en t e que r ev el a
um a sol uçã o d e c om pr om i ss o est a bel eci da en t r e um dese j o e um a de fesa . Pa r a La ca n,
si n t om a é um desej o d e r ec on h eci m en t o e é dest i n a do a um Outr o.
8
Das Ungl uc k i n de r Kul t ur
9
Foi di fí ci l e sc ol h er um a pal a vr a equi va l en t e a “ Unbe hage n” em i n gl ês, em bor a o
t er m o fr an cês “mal ai se ” t r a duz a m elh or “m al -est a r” .
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Ci vi l i z a çã o e s eus d es c on t en t a m en t os” ou a Ci vi l i z a çã o e sua s i n sa t i sfa ç ões, qu e n ã o
foi usa da n a tr a duçã o br a si l ei ra m a s, com o o p r ópr i o edi t or da edi çã o i n gl ês dei xa
en tr ever , a expr essã o fr a n cesa “ mal ai se ” ca be m el h or, já que di spom os n a n ossa
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tema principal dos escritos é o antagonismo irremediável entre as exigências do instinto
e as restrições da civilização 11. Freud fala de um mundo que abdica de uma parcela de
felicidade em prol de um desejo coletivo de segurança, ou seja, para que se desse o
processo civilizatório, o homem preferiu o conforto da segurança social e acatou
renunciar ao prazer pessoal, reprimindo grande parcela de sua sexualidade e
agressividade para garantir a tal segurança. Segundo Freud (1929), perde-se uma coisa
para se ganhar outra, o que faz a civilização ser construída sobre uma renúncia ao
instinto. A figura abaixo elucida o debate.

PRO CE SSO
C I VI L I Z AT Ó R I O

+
O R G AN I Z A Ç ÃO
S O C I AL

- LIBERD ADE
I N D I VI D U A L

= MAL -E ST AR

FIGURA 1 – MAL-ESTAR NA CIVILIZAÇÃO - FREUD

Para que se instale o processo civilizatório, é preciso que haja maior ordem
social. O resultado do excesso de ordem é que ele traz rebocado em si uma escassez de
liberdade.
Zygmunt Bauman faz, mais tarde, uma leitura do que disse Freud e afirma que o
que este chamou de civilização pode muito bem ser chamado de modernidade. Este
sociólogo vem dizer em seu livro “o mal-estar da pós-modernidade” que a segurança,
antes desejada e dita por Freud, é trocada atualmente por um desejo de liberdade.
Segundo ele, “os homens e as mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de suas
possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade” (BAUMAN, 1998, p.10), e
reafirma o que disse Freud: ganha-se alguma coisa e, em troca, perde-se alguma outra
l ín gua da expr essã o “m a l -est a r ” . E m fr an cês, a obr a ch a m a -se “Mal ai se dans l a
Ci v i l i zati on ” e em espanh ol “ E l mal e st ar e m l a Cu l t ura”. Z ygm un t Ba um an , n a
i nt r oduçã o d o s eu l i vr o “O m a l -est a r da pós-m od er ni da de” , lan ça do em 1997, fa z
um a aná l i se do m a l -est a r m oder n o e pós -m od er n o par t in do dest a obr a de Fr eud, em
que a pr esen t a est e hi st ór i co da evol u çã o d os t í t ul os da obr a .
11
Not a d o edi t or in gl ês, p. 68, 2006.
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coisa; e o desejo de liberdade individual que outrora era relegado, passa a reinar
soberano no mundo contemporâneo. Para este autor, embora a cultura se construa sob a
renúncia às pulsões, ainda não será esta a causa do mal-estar. Os ideais da cultura, de
pureza e ordem, segundo Bauman (1998, 13-26), não foram abandonados, estes
continuam sendo perseguidos e realizados pela espontaneidade, desejo e esforço
pessoal. Vê-se, no entanto, a liberdade individual ser vivida em excesso, indo para além
da lei, causando desamparo e sofrimento psíquico.
De acordo com Bauman (1998), a “pós-modernidade” é um estado de
insegurança geral e de extrema fluidez, dadas as mudanças rápidas nos estados das
coisas, seja no campo da economia, da política ou da educação; tais mudanças instalam
a insegurança no sujeito pós-moderno. A leitura da obra de Bauman sugere a seguinte
figura:

P ÓS M ODERN ID ADE

+ LIBERD ADE
IND IV IDU AL

- ORDEM
S OC IAL

= M AL-ES T AR

FIGURA 2 – MAL-ESTAR NA PÓS-MODERNIDADE – Z. BAUMAN

O grande desafio é repensar sobre os ganhos com a troca de segurança pela
liberdade individual, uma liberdade que faz o sujeito se sentir dotado de livre arbítrio,
sentir-se dono de sua própria vida, mas não livre daquele mal-estar inicialmente
discutido por Freud, (2006 [1929]), mesmo nesta era nomeada de pós-modernidade.
Giddens (1991) considera que estamos vivendo uma era que ultrapassa a
modernidade, não obstante discordar do termo pós-modernidade. Ele vê uma era de
insegurança, em que a dúvida, o risco e a instabilidade estão solidamente estabelecidos,
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ao contrário da segurança e (in)certeza da era anterior. Define ainda que caminhar para
a pós-modernidade implica sair das instituições da modernidade para uma nova ordem
social. Hall (2005), que vem chamar esta era de modernidade tardia, discute suas
consequências na construção das identidades dos sujeitos. Diante de características
como transformações constantes, rápidas e permanentes, os sujeitos se vêem hoje
compostos de diversas identidades, às vezes até contraditórias entre si, levando ao que
Hall (2005) chama de deslocamento ou descentração do sujeito, constituindo o que
conhecemos como crise de identidade.
Como é possível perceber, as nomeações a esta era são pontos de conflito entre
os tantos textos produzidos sobre a atualidade: pós-modernidade, modernidade tardia
ou modernidade líquida; o que não deixa dúvida são as características que trazem os
sujeitos quanto à sua identidade. São identidades contraditórias, inacabadas e
fragmentadas que constituem o sujeito pós-moderno, distante daquele da era iluminista
que parecia ter sua identidade determinada. A solidez que antes imperava, na pósmodernidade tornou-se fluida (BAUMAN, 1998), em movimento e passível de
imprevisíveis mudanças.
Sobre contemporaneidade, buscou-se encontrar a visão de Lyotard (2003); este a
trata como pós-modernidade e a caracteriza pela desconstrução das tradições
sustentadas pelas metanarrativas do passado e, para ele, o saber científico é apenas uma
espécie de discurso. A expressão “pós-modernidade” ainda é alvo de controvérsias e
entendimentos diferentes; Lyotard foi um dos pioneiros no uso dessa expressão e ele a
explica como o declínio das grandes narrativas. Contrapondo-se a Lyotard, o crítico e
professor da Universidade de Columbia, Edward Said (2003), conceitua a pósmodernidade como a própria crise da modernidade, resultante dos estágios anteriores
do capitalismo. A contemporaneidade não implica, necessariamente, o fim da
modernidade, mas uma emergência de novos modos de viver e de se organizar
socialmente, divergente da forma moderna. Tais divergências, ou diferenças, são
desenhadas por Hobsbown (1995) quando este diz que o mundo deixou de ser
eurocêntrico, a globalização ganhou mais espaço e deu-se uma clara desintegração dos
velhos padrões sociais. Rouanet et al. (1994) discutem se o Brasil, com suas
particularidades, passou da modernidade para a pós-modernidade, uma vez que parece
que a primeira nem mesmo se instalou. Para Outeiral (2005, p.77), velocidade,
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banalização, cultura do descartável, fragmentação, globalização, mundo de imagens,
virtualidade, simulacro, des-subjetivação, des-historicização, des-territorialização são
algumas das características da pós-modernidade que, como um momento de passagem,
é um momento também de inevitáveis turbulências, fator gerador de mal-estar na
cultura.
Hall (2005) discute as identidades modernas e se questiona se não é a própria
modernidade que está sendo transformada. As sociedades modernas são sociedades de
mudanças constantes e rápidas, e é isso que, de acordo com Hall (2005, p.14), as
distingue das sociedades tradicionais. Neste contexto encontra-se a escola, uma
instituição que parece engessada e destituída da condição de mudança, atendendo a um
sistema cujos objetivos são altamente suspeitos. Desde a era iluminista, cujos ideais
eram a igualdade, a liberdade e a fraternidade, que a educação vem sendo orientada para
heteronomia. A escola já não apresenta um saber pelo saber, mas para que este sirva a
uma necessidade mercadológica. Fala-se de educar para autonomia, mas de certa forma
parece haver um grande medo - por parte do Estado - de se formar sujeitos autônomos.
Trata-se, de fato, de um processo intencional, marcador de diferenças num mundo
globalizado. A escola é idealizada e tem um projeto modelo, belo e que não é vivido em
sua prática; o desenho é de uma escola elitista, excludente e altamente discriminatória,
com metas para se atender a uma camada restrita da população, perpetuando um
formato de educação que serve para poucos.
A globalização, a revolução científica e as novas tecnologias

são traços

marcantes da contemporaneidade; constata-se que esta não sela o fim da era moderna,
mas a emergência de novos modos de vida e de organização social, na qual a escola
precisa lidar cotidianamente com diferentes culturas, novas formas de estruturação
familiar e conflitos das mais diversas ordens. O declínio ou deslocamento da lei marca
também esta era, especialmente no espaço escolar, onde já não se reconhece o lugar da
autoridade, favorecendo a instalação do mal-estar para o professor-sujeito.
Destarte, entendo que para caminhar nessa discussão é necessário reler o texto
de Freud (2006 [1929]) sobre o mal-estar, afeto necessário para a civilização, e o
contraponto que faz Bauman (1998) a esta obra.
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2.1 ORDEM SOCIAL x LIBERDADE INDIVIDUAL
No livro de Freud intitulado “O futuro de uma ilusão” (1927), ele diz que está
presente no ser humano uma grande tendência à destruição e que isso pode aparecer em
alguns na forma de um comportamento anti-social. É necessária uma renúncia à
satisfação desordenada desta pulsão 12 para que se instale a civilização, e são estas
renúncias que causam o mal-estar e que aparecem sob a forma de angústia e outros
sintomas, já que um sintoma é consequência do processo de repressão. Assim, angústia
e sintoma serão sempre presentes. Na obra O mal-estar na civilização, Freud traz uma
fecunda discussão sobre o mal-estar, pontuando que tal afeto tem sua origem nas
restrições impostas pela sociedade ao sujeito que, por sua vez, precisa renunciar e
controlar seus impulsos, e são estas renúncias que fazem surgir os mecanismos de
compulsão, regulação, supressão ou renúncia forçada, e aceitação do princípio da
realidade, o que regula o princípio de prazer. Para ele, o mal-estar é necessário e
constitutivo do processo de civilização. No mesmo livro, Freud fala da felicidade como
algo episódico e que pode ser comparado ao evitamento do desprazer. Ora, de acordo
com o exposto, o sentimento de mal-estar que se instala na escola parece ser um reflexo
desse mal-estar da civilização ou, como afirma Bauman (1998, p.8), da modernidade.
De certa maneira, pelos escritos de Freud, entende-se que o mal-estar faz parte
do processo civilizatório, e isso se vê em Totem e Tabu (2006 [2013]), texto em que o
autor discute a felicidade e a culpa proveniente da morte do pai tirano e sugere que parte
dali o início das civilizações. Em Totem e Tabu Freud faz uma reflexão a respeito do
complexo de Édipo na origem da civilização. Aborda o mito da horda primeva e a morte
do pai totêmico que levam à hipótese acerca da origem das civilizações. Para ele, o malestar é um afeto necessário que acompanha o sentimento de frustração e culpa que
decorrem da procura pela felicidade e pela satisfação de instintos primários e a
necessidade de renunciar aos mesmos; é um sintoma e não exatamente o mal. Assim,
partindo de uma leitura de Freud sobre o mal-estar na civilização, o mal-estar que
permeia a escola não é exatamente a “doença”, mas um sintoma de que algo não está

12

T er m o usa do por Fr eud (1905) par a desi gnar a en er gi a sexua l h um an a, di fer in do -a
da en er gi a sexua l an i ma l (in st in t o). O fa t or di fe r en ci al ent r e a pul sã o e o i n st in t o é
que a pul sã o, di fer en t em en t e do i n st int o, nã o t em objet o p r ópr i o, bi ol ogi ca m en t e
det er m in a do.
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bem nesse espaço; torna-se urgente averiguar, examinar, procurar desvelar as causas
desse mal.
Bauman (1998, p. 10) fala de mal-estares, e não de mal-estar, e diz que estes
“provem de uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança
individual pequena demais”. Para Bauman (1998), vive-se atualmente em uma
sociedade líquida, que não tem um formato, mas se adequa a novas formas
incessantemente. Já Berman (1986) pontuou que estamos num mundo em que tudo que
é sólido se desmancha no ar, em que o sagrado é profanado e cada sujeito é responsável
por si mesmo; por sua vez, o mundo da escola está dentro dessa realidade maior.
A onda de individualismo que invade a escola faz de cada professor um sujeito
responsável por uma gama muito grande de demandas. Se o aluno fracassa, se a escola
está desautorizada e se a família se ausenta, isso é recebido pelo professor, em grande
medida, como responsabilidade sua, individual. Seu fracasso ou seu sucesso também
depende só dele. “(...) se não estão seguros sobre as perspectivas de carreira e se
agoniam sobre o futuro, é porque não são suficientemente bons em fazer amigos e
influenciar pessoas...” (BAUMAN, 2001, p. 43). De certa forma, o professor é
responsabilizado completamente pelos seus sucessos e pelos seus fracassos em todas as
dimensões, inclusive no seu savoir-faire, o que justifica o sentimento de angústia que
cresce para a situação de mal-estar.
Bauman (1998) lembra que em uma estrutura de civilização que limita a
liberdade em nome da segurança, quanto mais ordem, mais mal-estar. A escola é o
espaço onde se exige extremada ordem em nome de uma suposta segurança, e lá, no
meio desse redemoinho, encontra-se o professor-sujeito; e, quanto mais ordem imposta,
maior o mal-estar, tornando o momento crítico dentro da escola e promovendo no
professor afetos de angústia e impotência.
No entanto, essa crise que se abate sobre a escola não é um fenômeno do novo
milênio. Em seu livro “Profissão Professor” (1999), Antonio Nóvoa discorre sobre uma
crise que se arrasta há muitos anos, sem perspectiva de solução a curto prazo, cujos
conflitos resultam de uma sociedade também conflituosa em que a escola está inserida.
Aguiar e Almeida (2008) afirmam que a escola enfrenta uma crise social de valores
culturais cada vez mais fluidos, em que a autoridade do professor vem sendo claramente
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negada geração após geração. As escolas não acompanham a evolução social, mesmo
diante de tantas reformas; o sistema educacional brasileiro não evoluiu em sua essência,
continua como sempre foi, mesmo diante de supostas mudanças divulgadas em seu
contexto. A escola e o professor estão desacreditados e, diante da proposta da educação
de massa que visa atender uma quantidade maior de alunos, o despreparo que rege a
escola fica cada vez mais patente. Os tempos mudam, as pessoas mudam, parece que só
o cenário escolar permanece inalterado; os professores sentem-se deslocados e sofrem
com esse deslocamento. Faz-se um questionamento: teria a escola que acompanhar a
evolução social? Seria possível uma escola sem conflitos? Não resta dúvida de que é
necessário uma escola nova, que acompanhe as necessidades desse novo professor e
desse novo aluno que pouco se identificam com as necessidades daqueles de outros
tempos. Porém, tirar a escola dessa redoma que a protege (ou inibe) e não lhe permite
acompanhar as mudanças dos tempos, não significa dizer que os conflitos se
extinguirão; conflito existirá sempre, é necessário e estruturante; e se um conflito cessa,
virão outros novos, inesperados, que exigirão novos modos de adaptação. Talvez esse
seja o ponto de equilíbrio que falta à escola: conflitos novos, que levem os sujeitos a se
mobilizarem de formas outras, renovadas dentro de um obsoleto mal-estar.
Ser professor, na atualidade, é ocupar um lugar amplo e múltiplo, de definições
diversas e que carrega a marca da falta que caracteriza o sujeito. O docente está no lugar
da ordem e da frustração, uma vez que não é possível a ele fazer ou manter a ordem
num espaço em que cada sujeito está em busca de sua liberdade individual. Numa
sociedade de incertezas e insegurança extremas, a escola torna-se um reflexo disso,
podendo inclusive exercer a função de ferramenta de exclusão, definindo bem e
claramente as diferenças sociais.
Constata-se a existência de uma escola pública que ratifica as diferenças e não
prepara o sujeito para a sociedade que se almeja, mas para uma realidade
marginalizadora e desvalorizada. A escola pública que se apresenta atualmente é um
espaço quase desprovido de valores éticos. Morin (1990, p. 6), ao falar do pensamento
complexo, deixa claro que nós produzimos a sociedade que nos produz, somos parte e
somos o todo e isso é cíclico. Em um sistema escolar elitista, excludente e
discriminatório, vê-se a “produção” de sujeitos excluídos e marginais da sociedade.
Sendo esse um processo cíclico, significa dizer que assim o é e assim será para sempre?
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Nessa constatação ou questionamento há um grande movimento que tem nome de malestar.
Quando Freud falou da instituição da civilização, ele trouxe a ideia de que para
que esta fosse possível, haveria o mal-estar trazido pela renúncia a alguns prazeres
pessoais em benefício do coletivo. Quando se fala, hoje, de um mal-estar nesta mesma
civilização, aqui pensada como a pós-modernidade, faz-se referência a outra situação: é
a busca pelas satisfações pessoais, pela auto-realização num momento em que o coletivo
não é visto senão como a soma dos sujeitos, que deixa no ar a sensação de falta que
caracteriza o mal-estar. Assim tem sido também a escola: a busca pelo individual
provoca a quebra de um acordo social e faz instaurar-se a crise no sistema educacional.
Falar de acordo social remete a T. Hobbes, filósofo do absolutismo, que defendia que a
diminuição da liberdade individual garantiria a ordem social, ou seja, ele via a
necessidade de uma força maior para controlar as ações dos sujeitos em prol de um
convívio social ordenado. Vejo nessa ideia a necessidade da lei trazida por Freud; vejo
na quebra desse pacto social a queda da autoridade do professor discutida por Pereira
(2003, 2005, 2008, 2009, 2011) em suas obras. Assim, o pacto social vem sendo diluído
quando cada sujeito se empenha em buscar sua própria felicidade, ainda que ilusória,
deixando o outro em segundo lugar.
Para se analisar o mal-estar na escola é necessário que se abra mais o leque e que
se possa sair um pouco do ambiente escolar para percorrer e analisar as direções que
trilham hoje as famílias dentro da sociedade atual. A crise social e familiar na sociedade
moderna tem levado seus efeitos para a dimensão da educação e instalado a crise na
escola, e um dos principais sintomas que muito tem sido discutido é o que chamamos de
mal-estar docente, o mal-estar que abraça os professores diante de suas angústias e
impotências, diante de uma profissão que exige cada vez mais desse profissional. O
lugar e posição do professor está para além do que espera dentro da sala de aula,
competindo a este uma responsabilidade muito maior na escola. São muitos os riscos,
frustrações, pouco investimento libidinal, o que faz surgir a insatisfação profissional
diante de um descontentamento dentro e fora da escola, e que tem metaforicamente
proximidade com a Fita de Möebius13.

13

Um a fi t a de M ö e bi us ou ba n da de Mö e bi us é um espa ço t op ol ógi c o obt i do p el a
c ol a gem da s dua s ext r em i da des de um a fi t a , a pós s e fa z er m ei a vol t a n um a del a s.
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F IGUR A 3 - F IT A DE M Ö EB IUS

Na desenfreada busca do pessoal-individual, esquece-se do Outro e o Eu sozinho
torna-se muitas vezes o objetivo do ser humano. Os padrões morais estão fluidos demais
Na d e s e n fr e a da b
neste novo século,
a humanidade já não se constrange com seus atos. La Taille (2002)

afirma que é possível se constatar, nos sujeitos, uma diminuição na capacidade de sentir
vergonha ou culpa, o que faz desmoronar qualquer proposta de civilização. O sucesso
ou o fracasso dessa empreitada de ver-se só, de não perceber o mundo em volta a
despeito de qualquer coisa, inevitavelmente também faz instalar o mal-estar.

2.2 O LUGAR DO PROFESSOR NA ESCOLA CONTEMPORÂNEA
Analisar, educar e governar são missões impossíveis. (Freud, 1937)

“- Menino, fica quieto!!!! - Esse menino não tem educação! Olha aquele: parece
um homenzinho de tão educado. Já está na escola! – Ah, você precisa ver Joãozinho, a
professora dele é ótima, tá tão educadinho!!!”
O que é educar, afinal de contas? Do latim educare, “educar é promover a
educação; transmitir conhecimentos; ensejar condições para o educando modificar para
melhor seu comportamento”14. Ou, ainda, “Desenvolver as faculdades físicas, morais e
intelectuais de. Instruir. Domesticar, adestrar.”15 As duas definições nos remetem à
escola, mas educar vai muito além desse espaço, embora para muitos esteja
estreitamente ligado à função da escola e do professor, como visto no diálogo acima que

De ve seu n om e a August Fer di n an d M öe bi us, qu e a est udou em 1958. O in t er essa n t e
dessa fi t a é que el a só t em um l a do, den tr o e for a se c on fun dem .
14
www. espi r i t o. or g. br / por t al / dout r ina / voca bul a r i o/ l et r a -e.h tm l
15
www. m oodl e. ufba . br / m od/ gl ossa r y/ vi e w. ph p
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permeia o extra-muros da escola. Educar é escutar e acolher o outro no seu desejo,
promover o olhar para o mundo que nos rodeia e nos afeta. A educação se processa pela
fala, pela falta, pelo gesto (des)intencionado, pelo controle das pulsões.
Em sua obra “Além do princípio do prazer”, de 1920, Freud fala de pulsão de
vida e pulsão de morte, forças antagônicas que equilibram o sujeito. A pulsão de vida
carrega os afetos positivos, prazerosos e é de natureza erótico-libidinal; a pulsão de
morte traz em si os afetos negativos, de natureza destrutiva. O sofrimento humano aqui
nomeado de mal-estar resulta da tentativa de controle destas pulsões que constituem o
sujeito, o que, segundo Freud, é fundamental para que haja equilíbrio na sociedade
(mesmo que não se atinja tal equilíbrio). A tentativa de controle dessas pulsões também
está presente na necessidade de se manter uma escola referente; é a partir desse manejo
que se espera educar uma sociedade para a junção dessas duas forças a despeito do
desejo imaginário de bem-estar do sujeito pós-moderno que anseia por sua realização
pessoal. Certamente isso vai resultar no aparecimento de sintomas e angústia não só no
sujeito, mas também na sociedade e na escola enquanto estrutura inserida nesse espaço
maior.
Retomo a epígrafe com a qual parafraseei Sigmund Freud no início desta seção:
existem, segundo o autor, três profissões impossíveis, e dentre estas está educar.
Inadvertidamente algum educador poderá entender erroneamente o dito de Freud, dadas
suas condições atuais de exercer a docência; pode entender que educar é de fato
impossível diante de uma escola sem apoio, sem recursos, sem autoridade, mas não foi a
isso que o aforismo freudiano aludiu.
Sobre o impossível no educar: não é raro que a expressão seja tomada
como confirmação das dificuldades particulares de uma educação
específica qualquer, como as mazelas da escola pública e o desinteresse
do Estado em educar cidadãos, apenas para evocar seu exemplo mais
freqüente no discurso pedagógico. Tais abordagens só fazem retomar a
dimensão da impotência desse discurso, elidindo a dimensão do
impossível (VOLTOLINI, 2011, p.25).

Existe na atualidade um modelo de escola impotente e isso é um caso a se
estudar. O autor citado torna claro que é impossível educar dada a condição
imprevisível da resposta ao ato pedagógico e à grande possibilidade de não se chegar a
um patamar de satisfação quanto à proposta educativa, uma vez que este ato é
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atravessado pelo inconsciente dos envolvidos na ação de educar ou ser educado. Ele
ainda aponta que:
Compreender a espessura desse aforismo exige um exame detalhado
dos vários fios de investigação teórica que conduziram à sua
formulação. De saída, adiantemos que a impossibilidade em questão
não alude ao plano prático de execução de uma determinada proposta
educativa, sendo de caráter lógico, já que implica uma tentativa de
superpor dois níveis que não podem ser superpostos. “Impossível” não
quer dizer “inexeqüível”, apontando antes para um inalcançável
estrutural (VOLTOLINI, 2011, p. 25).

É esse inalcançável que o autor explica quando diz que todo aquele que se
aventura no campo educativo há de se confrontar, a qualquer momento, com a
decepção, já que os resultados não chegarão jamais ao esperado, pois sempre haverá
uma impossibilidade lógica (VOLTOLINI, p. 27).
Vale lembrar que, contudo, Freud não menosprezou o papel social do educador,
tendo até sugerido a psicanálise como ferramenta auxiliar na educação das crianças.
A leitura que esta escritura faz do mal-estar que atravessa a educação traz uma
marca forte de um processo histórico e cultural, produtor de sintomas tanto no espaço
escolar como no próprio docente, resultado muitas vezes da decepção acima citada. A
proposta maior do professor é educar, ser mestre, impelir a criança para a direção que
deseja, a despeito da impossibilidade desse fazer, já que não pode controlar plenamente
o impacto de sua influência sobre a criança (idem, p. 28), afirmando uma impossível
mestria.
Diante de um discurso social que revela velozes mudanças e novas exigências
sociais, o professor (especificamente de escolas públicas municipais, objeto dessa
pesquisa) se encontra frente a um exercício que já não convence e cuja desvalorização é
clara e perceptível. Não existe mais o lugar de privilégio no ofício de professor e tal
afirmativa se apoia no que se espera hoje desse profissional: que dê conta também de
funções antes definidas como sendo da família e da sociedade. O lugar de sagrado antes
ocupado pelo mestre já não existe, é um lugar provisório – termo usado por Freud para
se referir ao lugar de Mestre; este já não ocupa o lugar de mestria e, por vezes, não
ultrapassa o limite de mero reprodutor do sistema e da ideologia do dominante. É
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Pereira (2011b) quem nos afirma que o ato de ensinar tem uma mestria provisória,
contingente e circunstancial. O autor diz que:
Aquele que ensina, que exerce a função de mestre, deve salvar nossa
capacidade humana não tanto com base nas boas técnicas pedagógicas,
que inflacionam mais frustrações do que conquistas, mas muito mais
com sua experiência e arte de viver (PEREIRA, 2011b, p. 69).

A autoridade do mestre não está em possuir um saber categórico ou o código
inviolável de uma moral, mas em ativar no outro o desejo de saber.
O fenômeno do mal-estar tem sido apontado como uma situação de desolamento
ou de incômodo indefinível que afeta os docentes, segundo Zaragoza (2009),
pesquisador espanhol que se debruça sobre esta temática. É preciso pontuar que o que se
espera hoje do professor entra em conflito com o perfil docente de outros tempos, e este
conflito é gerador de desconforto. Na verdade, a escola não acompanhou as mudanças
da sociedade contemporânea e a resposta imediata a isso é a desadaptação do professor
que não consegue exercer seu lugar e posição que, como já foi pontuado, não se
encontra ainda definido. Esta indefinição também provoca o aparecimento de sintomas
no docente, uma vez que não está ao alcance dele a condição de educar – o que de fato a
sociedade lhe impõe como função. O professor vive o conflito inserido em uma
sociedade cuja escola não oferece condições necessárias para a prática docente,
levando-o ao sofrimento provocado pelo desamparo característico da escola e da
sociedade atual. Busca-se uma escola adaptada ao contexto atual, mesmo que carregue
características de uma “escola tradicional”, desde que seja uma escola tradicional
adaptada ao mundo globalizado.
Lacan (1969), em “O avesso da psicanálise”, afirma que a função de quem
ensina é da ordem de um papel, que é um certo lugar de prestígio. O professor ocupa o
lugar de sujeito suposto saber (SsS) 16 que, na psicanálise, é um lugar creditado ao
psicanalista por meio da relação transferencial 17 que se estabelece entre o par

16

S obr e Ss S, La ca n di ss e, n o s em i n ár i o 20, que é a quel e a qu em se sup õe o sa ber .
“A que l e a que m e u suponho o sabe r, eu o amo. A c re di te i dev e r suport ar a
t ransf e rê nc i a, no que e l a não se di st i ngue do amor, c om a f órmul a do Suj e i t o
supost o Sabe r ” .
17
Pa ra Fr eud, tran sfer ên ci a é a r epet i çã o de pr ot ót i pos i n fa nt i s em que h á um
desl oca m en t o de a fet o de um a r epr esen t a çã o pa ra out r a. Assi m , a r el a çã o do su jei t o
c om a s fi gur a s par en t ai s é r evi vi da n a r el a çã o c om o a n a li st a , com t oda s a s
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psicanalista e paciente. Na relação professor-aluno também se dá o fenômeno da
transferência, uma vez que o aluno tende a colocar o professor neste lugar de sujeito
suposto saber, definido por Lacan. A transferência, processo inconsciente, faz com que
um determinado sujeito funcione, para outro, de acordo com a suposição que se tem
dele, mais do que com seus atos ou inclinações reais. A psicanálise revela que a
aprendizagem não se dá atrelada ao ensino, através do par ensino-aprendizagem,
conforme todo discurso pedagógico tende a formular (VOLTOLINI, 2011, p.33). Ou
seja, a aprendizagem transgride o ensino; aprende-se também independente da ação
deliberada de ensinar. O autor esclarece que:
[...] o processo de aprendizagem implica a-prender, ou apreender, como
se diz com freqüência, mas nem sempre compreendendo o que se quer
dizer com isso. Apreender indica muito mais uma operação ativa, de ir
lá e pegar algo no campo do Outro, do que receber passivamente algo
do outro que me ensina. Não há duvidas de que há ensino, ação
deliberada de alguém que visa pôr em en-signos alguma coisa, mas o
que se aprende não está condicionado estritamente por isso
(VOLTOLINI, 2011, p. 33).

Isso para dizer que qualquer influência que um sujeito possa ter sobre outro
depende de um campo que se estabelece entre ambos, já que é necessário que cada um
se posicione com relação ao que recebe do outro. Ensinar exige uma intencionalidade,
ato consciente e inconsciente, ao contrário de transmitir, que ocorre independente de
desejo consciente, de plano, ratificando a impossibilidade de mestria (VOLTOLINI,
p.36).
O educador não vai ocupar o lugar de mestre, já que este é um lugar que
pertence àquele que acredita que tem todo poder e todo saber, de acordo com a
psicanálise lacaniana. Cabe ao professor reconhecer suas limitações para dessa forma
resgatar sua autoridade como sujeito da falta; uma autoridade de mestre não-todo18,
sujeito que reconhece um poder e um saber e, mais além, uma castração simbólica que o
faz reconhecer que não é dono de um saber ou poder absolutos. Não se identificar como
sujeito deste lugar realmente levará o professor a um desconforto.

a m bi va l ên ci a s pul si on a i s de ó di o e a m or . Pa ra La ca n , é um fen ôm en o que a t ua l i z a a
r ea l i da de in con sci en t e, m odi fi ca n do a r el a çã o do seu j ei t o c om seu i n con sci en t e.
18
A d e fi n i çã o de m est r e não-t odo sur ge em c on tr a posi çã o a o l uga r de m e st r e t odo,
que si gn i fi ca a quel e que sust en t a um di sc ur so n o qua l o sujei t o da ca st r a çã o n ã o
a par ece. E m seu l ugar sur ge um a gen t e que supõe dom i n ar a l in gua gem que desdobr a
di an t e de s eu ou vi n t e. Im a gina que seu di scur so n ã o t em fa l h a s e a cr edi t a
i l usor i a m ent e ser o m est r e de t udo, don o do sa be r (Barr os e t all , s\ d. )
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O mal-estar na escola é algo presente e constatado no discurso dos docentes.
Destaca-se aqui a necessidade de escuta a esta escola, ao docente em especial,
considerando-o peça de relevância no processo educativo escolar. Sobre a escuta na
escola Ornellas (2009) nos diz que:
Tecer uma escuta psicanalítica do que acontece na escola, nos enlaces
feitos, desfeitos e refeitos na relação professor-aluno pode ser um
caminho para pontuar que os sujeitos transferem entre si afetos
prazerosos e desprazerosos. Estes, se bem trabalhados, podem
contribuir para a análise das formas e cores desenhados nos
pergaminhos do projeto pedagógico (ORNELLAS, 2009, p. 184).

Não se postula aqui que a escuta seja o remédio para o adoecimento do professor
e do mal-estar que invadiu a escola e a civilização, mas que possa ser ferramenta para
construir um espaço de afetos (des)prazerosos capazes de despertar no sujeito o desejo
de conhecer, se relacionar e validar o outro presente em toda relação. Neste campo a
psicanálise traz fortes contribuições para a educação. Ornellas afirma ainda que
[...] A psicanálise por sua vez não tem receitas sobre o que deve ser
feito na escola, mas pode refletir sobre o que tem sido feito e contribuir
na escuta do discurso do professor e do aluno, portanto, faz-se fundante
articular psicanálise e educação como um desafio com vistas a
contribuir com a leitura da escuta, da singularidade, do desejo bem
como, do mal-estar vivido pelo professor-aluno na sala de aula.
(ORNELLAS, 2009, p. 188)

Escutar é preciso para se identificarem os sintomas do mal-estar na educação, e é
exatamente o construto escuta que faz o laço entre o par educação e psicanálise.
Qual o lugar que ocupa o professor no intra-muros da escola? Parece ser um
lugar de insegurança e desconforto, mas a expressão “maquinaria de transmissão
pedagógica” usada por Pereira (2011), na página 40 do seu livro Acabou a
autoridade?..., foi altamente refutada pelo professor na ocasião em que foi apresentada
durante a pesquisa. Apesar do desconforto e da legitimidade da afirmação do autor, é
desse lugar que foge o professor em busca de sair do mal-estar que assola sua condição
docente. Uma das causas desse afeto desprazeroso é justamente a não aceitação pelo
professor dessa condição mecanicista de ser mero transportador de um dado
conhecimento ao aluno. O professor se sente vivendo um lugar de passagem, com a
desolação da função perdida, da autoridade esvaída, assentado em um lugar provisório,
lugar por ele escolhido ou imposto.
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2.3 O SOFRIMENTO PSÍQUICO DO PROFESSOR: DA DOCÊNCIA A DOENÇA
É no processo de trabalho que o professor é formado, alimentado por desejos,
planos, projetos e também no choque diário (im)posto pela realidade desse labor
enquanto professor, prenhe de limitações, impotências e impossibilidades concretas. Na
sua prática diária, o professor leva para sala de aula o seu saber e o seu não-saber, seus
desejos, memórias, suas representações e isso pode ser passado para o aluno 19,
agregando valores ao conteúdo que apresenta; é por essa transmissão do dito e do nãodito que se suscita no outro o desejo e a condição de aprender - ou não. É claro que a
disposição apresentada pelo aluno também é determinante, visto que esse traz em si uma
história, uma relação prévia com uma forma de aprender. Entre estes dois sujeitos – o
que aprende e o que ensina – há um campo comum. Um exemplo desenhado por
Voltolini em seu texto “Ensino e transmissão”, de fevereiro de 2009, quando ele explica
a relação entre um par no jogo de xadrez, clareia bem este processo nomeado
“transmissão”:
[...] Aos poucos começará a surgir entre os jogadores, possibilitado pelo
comum do jogo, uma dinâmica onde ninguém poderá sair ileso, duas
pessoas que nunca haviam se visto antes, sem ter, portanto, a prioris de
conhecimento do outro, se encontram em plena relação e começando a
saber algo crucial sobre o outro. Acontece que não é intenção de um
jogador ensinar a seu adversário os termos de seu raciocínio, mas ele
não pode escondê-lo, já que o exibe em seus movimentos. E ainda, além
do que ele exibe em seus movimentos e que estaria disposto a
reconhecer em seu plano de intenções, há também tudo aquilo que seu
adversário irá supor sobre ele, para além do campo das intenções
admitidas, mas supostos a partir do que o primeiro “interpreta” através
de sua percepção. Do que se conclui que meu adversário está
aprendendo coisas sobre mim, mas, principalmente, “a partir de mim”.
Ou seja, que eu o influencio sem pretender, pelo simples fato de que
estamos enredados por algo que a psicanálise não exita em colocar no
campo do amor (VOLTOLINI, 2009).

A transmissão pressupõe a relação transferencial como pré-requisito. Sobre isso
Ornellas (2005) registra que “[...] existe um ponto em que a relação transferencial
19

Aqui fa l a m os de Tr an sm i ssã o, em que a oc or rên ci a de a pr en di z a gem só se t or na
c om pr een sí vel s e c on si der ar m os a que st ã o da t r an sfer ên ci a . “Lem br em os qu e
t ran sfer ên ci a é a m or , m a s n ã o só i s s o, el a é t a m bém “sup osi çã o d e sa ber ” , com o
dem on st r ou La ca n (c f. Pr op osi çã o s obr e o psi c a na l i st a da esc ol a , 1964)” . En sin o e
T ran sm i ssã o, Ri n a l do Vol t ol i n i . Acessa d o em 01/ 02/ 2013. Di spon í vel em
(h t t p: / / www. educa ca oon l i n e. pr o. br / in dex. ph p?op t i on = com _c on t en t &vi e w= a r t i cl e&i d
= 332: en sin o-e-t r an sm i ssa o& ca t i d= 36: espe ci a l &It em i d= 46)
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favorece aos objetivos da relação pedagógica” (ORNELLAS, 2005, p.178-179),
lembrando que quando isso se dá, trata-se daquele ponto em que o professor aceita a
transferência, acata a ternura respeitosa e afetuosa do aluno para ajudá-lo, mas traz o
conhecimento que legitima a sua autoridade pedagógica. Diferente do ensino, que exige
um conteúdo a ser ensinado, a transmissão está no campo do Real. Não há transmissão
sem desejo. Mais uma vez falo do processo transferencial para dizer que
[...] Não se aprende de qualquer um, aprende-se daquele que está no
lugar do saber; aprende-se de quem se supõe saber. Muitas vezes
aprende-se o professor, a professora, e não o que ele/ela está
ensinando[...] (DINIZ in MRECH E PEREIRA, 2011).

Esta fala de Diniz no valioso prefácio da obra Psicanálise, transmissão e
formação de professores (MRECH E PEREIRA, 2011, p. 7-8), ratifica que o campo que
se estabelece entre o par professor-aluno favorece a influência que um pode ter sobre o
outro.
Mesmo que a educação esteja (pre)ocupada em passar o conteúdo, dar conta de
um programa, haverá sempre no ato educativo o saber inconsciente que afeta tanto o
aluno quanto o próprio professor, produzindo entre eles uma cena sobre a qual nada
sabem (Pereira, 2011, p. 8). E será neste cenário atravessado pelo inconsciente que se
determinarão nos sujeitos muitos dos seus desejos, de suas possibilidades e
impossibilidades de ensinar e de aprender. O professor, no entanto, carrega em si bem
mais que as responsabilidades que lhe são imputadas direta e indiretamente, abraçando
para si responsabilidades outras que estão para além das que cabem realmente ao
professor.
O ofício do professor contemporâneo ultrapassa os muros da escola, uma vez
que este profissional se sente encarregado pelos sujeitos do grupo que compõe a sala de
aula. Para melhor elucidar esse universo do qual aqui se escreve, faz-se necessário
clarear o desenho básico da maioria das salas de aula das escolas públicas: normalmente
há na regência um professor para cerca de 30 a 35 alunos, cada um sujeito de sua
própria história, sobrevivente de suas próprias mazelas e pseudo-realizações. É
desnecessário neste momento realçar o entorno desta escola, até porque a fala é sobre
uma escola geral e comum, e não especificamente de uma determinada unidade escolar.
Pode-se, no entanto, falar da sociedade atual que traz no seu bojo este modelo de escola
com a qual hoje se traça um paralelo com o sentimento de (im)potência do docente, com
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a (des)autorização e o sofrimento, cujo discurso do mestre, em certa medida, encontrase em declínio.
Em seu livro Acabou a autoridade?, Pereira (2011) apresenta uma consideração
acerca do que denomina (des)autorização docente ou declínio do “discurso do mestre”,
no horizonte da Psicanálise (cf. Lacan, 1969-70)20.
Para ela, o mestre ocupa um lugar, seja do senhor, do governante, do
professor, etc., que se autoriza como tal, esperando obter do discípulo,
do governado, do aluno, etc. a produção de objetos fabricados para seu
usufruto, para seu exercício do poder (objetos de gozo), como
avaliações, trabalhos, manifestações de alunos que se submetem ao seu
juízo. A lei caracteriza sua mestria. O discurso do mestre, que é o
discurso por excelência, estabelece que tudo deve estar sob a lei. Há um
saber sobre tudo. O mestre diz: “submeta-se à lei”, mas, diante dessa
impossibilidade, o que ele faz seu discípulo produzir, para usufruto de
ambos, é um objeto fora do saber prescrito, fora da lei (objeto maisgozar) (PEREIRA, 2011, p. 42.)

Na escola, o professor precisa criar um espaço de potência em que submeta os
alunos, para que possa momentaneamente ter esse lugar de autoridade. Torna-se
necessário que a ordem seja abalada para que o professor possa se sentir exercendo
domínio, com poder de definições, de comando, em que possa exercer o que supõe ser
seu lugar de mestre. Na fala da Professor Bastos21, sujeito dessa pesquisa, é possível se
observar:
A escola ainda é um lugar em que eu desejo permanecer, mas
hoje a família me faz sentir castrado, e a gestão da escola muitas
vezes corrobora isso. Para que os alunos levem a sério o que eu
digo, tenho que fechar a porta para não sofrer rechaço imediato
da administração da escola. Eu preciso que o aluno acredite em
20

“O di s cur so d o m e st r e é, or i gi na l m en t e, um dos qua t r o di s cur sos i n tr oduz i dos por
La ca n , sob a for m a de a l gor i tm o, pa ra expl i ca r o l a ç o s oci a l ou a s for m a s com o a s
pess oa s s e r el a ci on a m . Os out r os t r ês di scursos sã o os da un i ver si da de, o da
h i st éri ca e o d o a n a l i st a (cf. La ca n , 1969 -70). E ssa pe cul i a r t eor i z a çã o l a ca n ian a
r em on t a à n oçã o da s t r ês ar t es i m possí vei s est a bel e ci da s por Fr eud (1925; 1937), a
sa ber , gover n ar , educa r e a n a li sar , à s qua i s a cr esc en t a a de fa z er des e ja r com o a r t e
gen uín a da h i st éri ca . A t í t ul o de es cl a r eci m en to, a l gun s an os d ep oi s, La ca n (1972)
for m a l iz a um quint o di scur so, der i va d o do a l gor i t m o do m est r e, n om ea do di scur s o d o
ca pi t a l i st a, que, di fer en t e dos d em a i s, n ã o pr om ove o l a ç o s oci a l , m a s, an t es,
c oi si fi ca o su jei t o ou o n i vel a a c on di çã o d e objet o d e c on sum o. S obr e a t e or i a dos
di scur sos a ss oci a da à educa çã o, c f. Kup fer , 1999 e Per ei r a , 2008.”
21
Os n om es dos su j ei t os da pesqui sa sã o fi ct í ci os. Con si der a n do que n o gr upo de
suj ei t os h á a pen a s um do gên er o m a s cu l i n o, a fi m de s e pr e ser va r sua i den t i da de
c on for m e a cor da do i n i ci a lm en t e e con si der a n do que est a di ss er t a ç ã o est a r á
br e vem en t e publ i ci z a da n o si t e da uni ver si da de , o t r at ar em os a qui t am bém por um
c odi n om e fem i n in o.
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mim, que me veja como autoridade na sala de aula, porque se
não for assim, nada do que eu passo pra eles será levado a sério.
Nem o conteúdo da aula nem minhas orientações. Nem eu mesmo.
(Sujeito Berenice)
De fato, o professor acredita que seria bastante fechar a porta, mesmo quando se
vê diariamente nesta escola que o necessário seria abrir novos espaços de diálogo em
que cada sujeito tenha oportunidade de discutir para identificar seu lugar e posição,
tarefa extremamente individual, mas que só se possibilita dentro do grupo.
Impotente, instruído a trabalhar de forma moldada ao que determina uma certa
administração educacional, cujos objetivos são avaliações quantitativas, o docente
encontra-se cada vez mais desautorizado diante de um discurso formatado da educação.
Agora querem que trabalhemos com esse novo material, mas isso
já está ultrapassado, nós já lemos Piaget, Emília Ferreiro,
entendemos que cartilha é retrocesso. Aí temos que brigar, mas
no fim vai ser do jeito que eles mandam ou vamos sofrer sanções
(Sujeito Denise).
Nesse caso, a professora fala de um novo material a ser adotado pela sua
secretaria de educação e sobre o qual está havendo uma grande resistência dos
professores, sujeitos bem informados e que já não aceitam, na medida em que isso é
possível, as imposições que consideram ultrapassadas. A escola com a qual lida no diaa-dia já não tem um grupo de trabalho coeso, os pares já não se encontram e de certa
maneira cada um se sente solitário no enfrentamento das questões e conflitos que
emergem da sala de aula. Eis a fala do sujeito da pesquisa Denise:
Eu não venho mais à escola por prazer; aqui não encontro pares,
cada um se fecha em sua sala com tantos papéis para dar conta,
não trocamos mais ideias, e está bem claro que é isso que o
órgão central pleiteia: impedir a interação entre os professores.
É a ditadura escolar.
O sujeito se refere aos documentos – papéis - que tem que preencher para dar
conta de um novo sistema estruturado de ensino adotado (parcialmente) pela rede de
ensino municipal. Ainda complementa, para falar de como se sente:
Eu envelheço muito a cada dia, me sinto sem autoridade nenhuma
dentro da escola, mas meu aluno me respeita, quase todos. Tem
um que eu não consigo atingir, me faz mal. Sofro todas as
manhãs quando penso que tenho que voltar para a escola, para
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mais uma jornada. Eu sofro só de pensar. A escola também não
ajuda, falta material pra trabalhar, falta apoio da administração,
da gestão, mas isso é como se fosse um desafio: eu tenho que dar
conta mesmo que esteja fora das minhas condições, mesmo sem
apoio. Acho que se a gestão tivesse um outro perfil tudo isso
poderia ser diferente. Tudo.
Este sujeito fala das limitações do seu exercício nos campos subjetivos e
objetivos quando reconhece sua impotência diante de uma prática que já não lhe dá
prazer. Retrata uma escola que não deseja, relata um espaço desprazeroso e que vê
desprovido de apoio material e humano. O sujeito se sente só e ainda faz referência à
ditadura, resgatando em parte uma das propostas trazidas para a escola nesta nova
gestão: um aumento na carga horária diária do aluno, que significa de alguma forma
uma interferência na vida do professor, e a imposição de um novo tipo de AC 22, sendo
então individualizado. Atualmente os professores da rede municipal se reúnem
semanalmente por duas horas para o planejamento da semana seguinte, bem como para
discutir os problemas que emergiram durante a semana que se encerra. A nova proposta
suspende esse encontro coletivo, passando o AC a ser feito entre o par professor e
coordenador pedagógico, o que provocará um distanciamento maior entre os professores
na escola23. Isso tem sido causa para o sofrimento psíquico do professor que se vê sob
imposições que considera injustas. Os significantes sofrimento e envelhecimento surgem
para registrar o (des)prazer em estar em uma escola que não escuta o sujeito e que
permite que sua autoridade escorra pelos dedos. Do sujeito Ana, foi escutado o seguinte:
Eu queria estudar, me preparar mais, talvez isso desse uma nova
cara ao meu ofício de professor, talvez com mais saber eu tivesse
mais voz, minha fala fosse escutada. Mas nem tempo para estudar
eu tenho. Como é que poderia dar conta de uma especialização
ou de uma pós com tantos afazeres da sala de aula? Às vezes
penso que o que falta mesmo é mais leitura, porque os meninos
me vêem como alguém que tem o saber, que tem o que passar
para eles. Me sinto desrespeitada é pelo sistema que não valoriza
minha função; a coisa está tão feia que quando você pergunta o
que é que os meninos querem ser, ninguém quer ser professor e
ainda tem quem diga: “Deus me livre de ser professor!”

22

At i vi da de Com pl em en t a r: t em po de dua s h or a s na esc ol a , sem a l un os, par a
pl an eja m en t o, in for m es ou est ud o do pr ofes s or .
23
Va l e r egi str ar que a s m odi fi ca ç ões a qui expost a s c om o pr op ost a s n o i n í ci o do a n o
l et i vo, a t é en t ã o n ã o se c on cr et i z ar am ; h ouve m obi l i z a çã o dos pr ofes s or es da quel e
per í odo a t é h oj e, e a l gum a s da s deci sões for a m dei xa da s em suspen so. Os ACs
c on t in uam n o m esm o for m a t o.
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O que se percebe é que há certa pendularidade nos afetos trazidos pelo professor;
ora bem-me-quer, ora mal-me-quer; ora isso me faz mal, ora é isso que me faz bem. Ele
se diz desrespeitado não só pelo aluno, mas por um sistema que não o apoia de forma
tão clara que já não se percebe nos jovens o desejo de ser professor. Este sujeito reclama
tempo para aprimoramento e traz a queixa de uma fala que não é escutada. Os afetos são
ambivalentes e, mesmo quando falam do predomínio de um mal-estar, parecendo
circular bem dentro deste lugar, se prolongada a conversa, emerge uma fala que declara
desejar e procurar bem-estar, um lugar com mais prazer do que desprazer, como no
relato de outro sujeito, a professora Berenice:
Se você me pedisse para falar em uma palavra só como eu me
sinto com relação à escola, eu diria “esperança”. É porque,
apesar de tudo, eu acredito. Eu acho que a educação pode
transformar o mundo. O professor tem esse poder.
É possível sentir nesses dois relatos a potência que sustenta o professor em seu
lugar e a impotência que, a despeito do mal-estar que suscita, também o retém ali. O
termo esperança emergiu com certa recorrência, inclusive de uma possibilidade de
transformar não só a escola, mas o mundo. O discurso pedagógico se confunde com o
discurso religioso, fala da necessidade de uma fé para que possa continuar o seu
exercício. Seguindo a mesma linha, o sujeito Denise se refere à fábula do beija-flor que
tenta apagar um incêndio:
Eu acredito que de gotinha em gotinha nós conseguiremos mudar
esse país. Eu dou o melhor de mim, abraço a família, escuto os
problemas e mesmo sabendo que isso tá acabando comigo, eu
persisto. Alguém tem que acreditar. Mesmo eles não se
esforçando para aprender, sei que uns aprendem porque querem
me agradar.
Retomo a fala de Voltolini (2011) quando ele diz “o adulto influencia sem saber,
o que nada tem a ver com sem querer, [...] uma vez que o inconsciente supõe uma
posição desejante pela qual o sujeito é plenamente responsável” (p. 34), e, mais uma
vez, na fala do sujeito Denise nos vemos frente ao conceito de transferência. É uma fala
também carregada de significantes que remetem à resiliência e à religião, como se para
o exercício docente na contemporaneidade a fé fosse ingrediente fundamental.
Observa-se que muitos professores realizam sua jornada de trabalho em mais de
uma escola, algumas vezes com quarenta horas em uma unidade e mais vinte em outra,
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de outra rede de ensino, o que impossibilita que o mesmo possa investir tempo em
estudos, já que tempo é algo que lhe falta. Esse prolongamento de carga horária é
justificado por muitos pela necessidade de complementação salarial, já que esta é
também uma das queixas da classe docente. No entanto, esse excesso de carga horária
tem sido um dos fatores principais para o adoecimento do professor, tanto no que se
refere ao seu corpo como com relação ao campo psíquico. O professor vai mais além do
que as condições de trabalho lhe permitem, o que leva, com o passar do tempo, a uma
situação de queixa e sofrimento. E o que é sofrimento ? Dito pelos professores sujeitos
desta pesquisa, “sofrimento é aquilo que causa dor, mal-estar, angústia”. Pode ser físico
e se tornar mental e pode ser mental e se tornar físico, ou seja, o sofrimento tende a se
ampliar e ocupar muitos lugares naquele que sofre, podendo levar a dois lugares
distintos: àquele que faz o sujeito achar que não há solução e sofrer mais, e àquele que
fortalece o sujeito para que se sinta maior e capaz de superar o sofrimento que nada
mais é senão uma condição.
A linha limítrofe entre a docência e a doença é por demais frágil. O sofrimento
do professor é resultado de um desacordo entre a história do sujeito, seus projetos e
desejos, sua necessidade para satisfação pessoal e uma estrutura de escola que ignora
isso, que olha para o professor como mero trabalhador, sem nem mesmo o enxergar de
fato. Nesse ponto, o sofrimento psíquico é a saída encontrada pelo sujeito diante das
impossibilidades de realização no campo profissional.
O exercício docente para o professor acometido pelo sofrimento psíquico tornase externo ao próprio professor. Ele o executa automaticamente, alienado do prazer dada
sua impossibilidade de transformá-lo, de realizar modificações que se adequem ao seu
desejo e às suas necessidades.
As principais causas de sofrimento e adoecimento do professor passam pelos
afetos desprazerosos desse ofício. Após a aplicação dos três instrumentos selecionados
para a colheita de dados desta pesquisa, foi possível elencar fatores que provocam o
sofrimento psíquico no professor-sujeito da escola pública municipal de Salvador, a
partir de uma amostragem. Hoje este professor diz que sofre porque se sente
desvalorizado profissionalmente e desrespeitado por um sistema que não valida nem
reconhece o valor do trabalho docente, inclusive no campo da remuneração; sofre pelo
aumento e extensão das responsabilidades que lhe imputam, inclusive do que cabe à
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família, e pela falta de condição de se atualizar profissionalmente. O medo de não ser
capaz de dar conta das demandas no tempo disposto e a exaustão proveniente da
repetição contínua de determinados exercícios também lhe causam angústia; o
professor-sujeito também se sente refém de leis e decretos que empoderam pais e alunos
e pelo assédio moral muitas vezes praticado pelos gestores ou coordenadores que não
conseguem se colocar no lugar de docente. O cansaço, as agressões eventuais das
famílias e dos próprios alunos e a pressão da sociedade em relação ao seu trabalho
também mobilizam sofrimento. Há ainda os conflitos da formação inicial com a prática
profissional, os horários extensos sem tempo para uma pausa; o enfrentamento das
violências que surgem na escola, sejam dos pais, dos alunos ou da própria gestão; o
adoecimento por excesso de trabalho; por falta de escuta; falta de tempo para dar conta
de outros campos da vida e pelo desrespeito da Secretaria de Educação para com o
professor quando lhe impõe utilizar métodos de trabalho em que não acredita; pelo
descuido com sua saúde, pelas as sanções que sofre o professor que adoece e precisa se
ausentar da escola.
O absenteísmo e o adoecimento é fruto de todas estas mazelas pelas quais
passam o professor e, no caso específico da professora, isso perpassa também por
questões que não dissociam a maternagem da educação. Os professores sofrem com a
indisciplina do aluno, com as dificuldades e a não-aprendizagem, com a ausência da
família, a fome do aluno e o abandono do sistema com relação a estes sujeitos que, se
em dado momento são frágeis e precisam de atenção, em outro bem próximo podem ser
agressivos e demandar outros cuidados.
O mal-estar na educação remete ao mal-estar que funda a civilização, registrado
por Freud em Totem e Tabu, a partir da suposta morte do pai tirano pelos filhos. Na
busca pela ordem social, o sujeito reprime seus desejos e abdica de uma possível
felicidade, fazendo despontar em si os sintomas de mal-estar. O professor da escola
pública municipal sufoca sua possibilidade de um bem-estar, mesmo que imaginário,
em prol do atendimento às demandas da escola; este sujeito tem fome de melhores
condições para exercer a docência e deseja sair em busca da autoridade que desconhece
nos dias atuais. A violência no espaço da escola já ultrapassa o limite do professor, e
este está também sujeito às intempéries dos alunos que, em grande medida, se
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reconhecem sujeitos com direitos previstos em estatutos que lhe dão livre circulação
pelo espaço escolar, desconhecendo limites para suas práticas.
O reconhecimento de seu trabalho, a valorização profissional e a possibilidade
de formação permanente são fundantes para que o professor possa gozar de certa
satisfação em seu fazer, sentindo-se dessa maneira respeitado.
O enlaçamento dos significantes docência e doença no mesmo texto tem se
tornado freqüente, o que chama atenção para uma tomada de postura que faça a situação
se modificar. É preciso um programa de formação de professores que os prepare para o
exercício tal qual ele se apresenta, menos baseado em uma teoria tão distanciada da
prática. Ainda assim, o exercício docente carregará as dores e as delícias do fazer diário
de professor e aluno, universos de pólos diferentes, mas que exercem, entre si, forte
atração.

51

III
ROTA METODÓLOGICA:
PÉTALA POR PÉTALA DE FORT-DÀ

52

3 ROTA METODÓLOGICA: PÉTALA POR PÉTALA DE FORT-DÀ

Saber o que se quer, para que se quer e como se fará para transformar estes
quereres num projeto possível é algo que faz parte do cotidiano dos sujeitos. Pensar o
desejo, preparar o espaço e definir os instrumentos é o primeiro passo para este fazer; na
pesquisa científica, o processo segue esta rota, por vezes programa difícil que exige
despertar o sujeito para uma realidade posta.
Para se iniciar uma pesquisa, faz-se necessária a escolha de uma metodologia.
Minayo (2003) afirma que metodologia de uma pesquisa é o caminho escolhido para
sua construção. Trata-se, basicamente, do conjunto de técnicas a ser adotada para
construir uma realidade. Godoy (1995, p. 58) diz, da pesquisa qualitativa, que esta
“considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento
chave”, acrescentando que “possui caráter descritivo; o processo é o foco principal de
abordagem e não o resultado ou o produto[...]”. E, sobre a análise dos dados, define que
esta é realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador, não requerendo
técnicas e métodos estatísticos e cuja preocupação maior é a interpretação de fenômenos
e a atribuição de resultados. Trata-se de uma técnica que visa ao sujeito e ao meio em
que este se insere, numa perspectiva de sustentabilidade, como sugere Gallefi (2009):
Uma pesquisa qualitativa não pode mais perder de vista a totalidade
complexa do conhecimento estratificado e a necessidade premente do
exercício e prática de novas formações autosocio-antropo-ecológicas.
Eis o ponto forte, então, da pesquisa qualitativa postulada: um saber
relativo à sustentabilidade da existência humana em sua morada
planetária (2009, p. 27).

Isso posto, entende-se que a pesquisa qualitativa propõe uma ponte entre o
sujeito e o objeto cujo ponto de chegada pode ser benéfico aos dois, já que se trata de
uma atividade da ciência que objetiva e subjetiva a construção da realidade em um nível
que não pode ser quantificado, considerando os valores e outros constructos das
relações impossíveis de serem reduzidos a apenas números.

53

Diante do objeto ao qual dedico minha investigação, que é o bem me quer, mal
me quer do professor que trabalha na escola pública municipal de Salvador, cuja
pesquisa nomeio Bem me quer, mal me quer: o sofrimento psíquico do professor-sujeito
na escola contemporânea, identifico este modelo de pesquisa como o que me levará a
achados fundantes para este estudo que aqui faz processo neste trajeto. Para esse objeto,
foram pensadas dimensões importantes; escutá-lo numa escola municipal da rede
pública de Salvador foi uma eleição intencional, dada a organicidade percebida nesta
rede cujo investimento nas questões pedagógicas é reconhecido. Trata-se de uma rede
de ensino que apresenta uma estrutura organizada em torno de metas que visam a
alcançar condições melhores para a educação de jovens e crianças. Um dos pontos
relevantes de grande dedicação desta rede é a promoção da alfabetização de crianças no
primeiro ciclo do ensino básico de nove anos, em uma proposta que inclui o professor
quando promove encontros regulares para estudos dos temas e do material adotado. Sua
missão, tal como consta nos documentos e publicizado no site da instituição, é
“Promover educação básica de qualidade, garantindo acesso à cultura, esporte e lazer,
contribuindo para a formação do cidadão e sua inclusão social”, buscando ser
“excelência na educação básica, cultura, esporte e lazer, sendo referência nacional na
formação integral e inclusão social do cidadão”; traz no seu bojo o princípio da gestão
democrática e participativa. Não obstante esta proposta, as escolas da rede municipal
passam neste instante da pesquisa por um momento reorganização diante do impacto
provocado por uma sugestão de mudança do material de apoio didático que vem sendo
utilizado; a nova proposta apresenta a opcionalidade de se utilizar um sistema
estruturado de ensino que traz no seu âmago estratégias consideradas obsoletas por
alguns professores, o que tem provocado conflito entre os docentes desta rede. Para uns
é bem-me-quer, por acreditarem em uma maneira tradicional de se alfabetizar, ao
mesmo tempo em que para outros a nova proposta representa o mal-me-quer.
Para a construção desta pesquisa, foi necessário armar andaimes em três lugares
e posições, conforme apresentado a seguir:
 Lócus da pesquisa: Bem me quer, mal me quer no espaço da escola. Aqui se faz
um desenho da estrutura física da escola e de seu entorno, preservando sua
identificação. Apresenta-se também o Projeto Político Pedagógico (PPP) da
escola.
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 Sujeitos da pesquisa. Nesta seção são revelados o critério de seleção dos sujeitos
e algumas características dos mesmos, além de um panorama geral dos demais
profissionais da escola.
 Instrumentos da escuta. Neste campo foram apresentados os procedimentos
utilizados para a escuta: a observação, as entrevistas semi-estruturadas e o
desenho expressivo, instrumentos de colheita de dados relevantes para a
realização desta pesquisa.
A seguir serão explorados os pontos acima listados.

3.1 O LÓCUS: BEM-ME-QUER, MAL-ME-QUER NO ESPAÇO DA ESCOLA
Ir a campo para realizar a pesquisa deixou muito claro que o título pensado para
esse capítulo (Rota metodológica: pétala por pétala de Fort-dà24) traz um desenho
propositivo demais para uma realidade composta não só por pétalas: espinhos, folhas
secas e flor em botão também compõem e contornam o curso da pesquisa. Com o
objetivo desvelar o sofrimento psíquico do professor frente a uma perspectiva de
(des)autorização docente mobilizadora de bem-estar e mal-estar que ressoa pela escola,
projetei uma investigação que terá como lócus uma unidade escolar da prefeitura
municipal de Salvador, situada em um bairro da periferia que aqui nomeio de Escola
Margarida. Nesta análise do lócus, as duas dimensões observadas são compostas por: o
desenho estrutural físico e as bordas do desenho político-pedagógico da escola.
3.1.1 Desenho estrutural do espaço físico
Considero relevante traçar um panorama do bairro em que se insere a unidade
escolar que contribuiu para realização da pesquisa. Trata-se de um bairro situado nos
limites de Salvador com o município de Simões Filho, às margens da BR-324. Boa

24 Fr eud, em 1920, n o a r ti go "Pa r a Al ém do Pr i n cí pi o do Pr a z er " obser va
o s eu n et o n um jog o que ch a m ou d e for t -dà , n o qua l a cr i an ça i n vest i a seu s a fet os,
des ej os e a t en çã o n a a m bi va l ên ci a da a usên ci a -pr esen ça de um obj et o, o ca r r et el de
m a dei ra a m arra do p or um ba r ba n t e. O a pa r ece r e de sa pa r ecer do objet o s ob se u
m an ej o l h e pr ovoca va pr a z er e a n gúst ia , n uma am bi va l ên ci a de a fet os m a r ca da pel a
fa l t a .
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parte dos moradores da localidade, desde sua fundação, é vinda de municípios do
Recôncavo Baiano.
As ruas principais são asfaltadas e muitas ainda permanecem no chão natural; o
bairro conta com uma população de mais de 6.000 habitantes. A faixa de renda mensal
das famílias está entre meio e um salário mínimo. No “Largo”, espaço central do bairro,
existem duas escolas municipais em funcionamento, com o número máximo de vagas
ocupados, e um posto do PSF – Posto de Saúde da Família. Algumas das crianças deste
bairro se deslocam por cerca de 3 quilômetros para ter acesso a escolas municipais em
outros bairros, visto que a demanda lá existente é maior que a oferta.
O bairro tem luz elétrica, água encanada, linha de ônibus, saneamento por quase
toda sua extensão, inclusive nas suas sub-regiões. Tem linha de ônibus fazendo sua
ligação com estações de transbordo principais da cidade e outros locais, além de uma
atuante Associação de Moradores que luta pelo desenvolvimento da comunidade e bom
atendimento por parte da gestão municipal.
A escola, que aqui será chamada de Escola Margarida a fim de preservá-la da
publicidade, é fruto da reivindicação de um grupo de mães que buscava escola na região
para atender às crianças da comunidade. Atendido o pleito das mães, a escola foi
inaugurada em 14 de março de 1979.
A Escola Margarida funciona nos turnos matutino e vespertino, com um total de
350 alunos na data desta pesquisa, quase todos moradores do bairro (uma criança mora
num bairro vizinho, a 3,5km da escola). O atendimento educacional contempla as séries
de 1º ao 5º ano, estendendo-se a crianças de 6 a 14 anos, algumas em situação de
distorção série-idade. Para este grupo, existe um projeto especial, gestado e aplicado
pela diretora da escola, com objetivo principal de trabalhar o processo de aquisição da
escrita e da leitura para as crianças com defasagem, situação de algumas que só foram
para a escola em idade mais avançada (entre 10 e 12 anos).
A escola foi recentemente reformada e conta hoje com seis salas de aula, um
espaço que comporta secretaria, diretoria, arquivo recente e sanitário para uso dos
professores e pessoal do administrativo. Neste espaço nomeado de diretoria, há duas
mesas de trabalho, três cadeiras, uma estante de madeira (vinda da casa de uma antiga
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diretora), um computador com impressora, um retroprojetor e um mimeógrafo pouco
utilizado. Tem dois blocos de sanitários para alunos, sendo um feminino e um
masculino, tendo cada um três boxes; há uma cozinha recém construída, com depósito
de merenda, situada no fundo da escola e um laboratório de informática logo na entrada,
com ar condicionado e 18 computadores novos, ainda sem utilização, apesar de
inaugurado oficialmente há seis meses. Dentro de uma sala de aula, junto com cerca de
35 crianças, são guardados materiais como fardos de papel higiênico, caixas de papel
ofício e a máquina copiadora que está em uso, já que o espaço da secretaria não
suficiente para abrigar este material. No interior de outra sala, foi construído pela
própria secretaria de educação, com madeira tipo compensado, um cubículo de mais ou
menos um metro e meio por dois metros, fechado com uma porta que está literalmente
pendurada e presa pelo cadeado. O objetivo desse espaço é armazenar as pastas de mais
de 30 anos de funcionamento, as quais são necessárias para elaboração de documentos
dos alunos egressos. A escola não possui biblioteca ou sala de leitura.
As salas são distribuídas três de um lado e três do outro, frente a frente. Na parte
anterior da escola estão duas salas frente a frente, e a secretaria, tendo a sua frente os
banheiros. Esta parte é coberta, ao abrigo da chuva e do sol. Na parte posterior estão as
outras quatro salas, duas a duas, tendo entre elas um pequeno pátio descoberto,
centralizado por uma árvore. A escola tem tempo de recreação curto, dada a limitação
do espaço e considerando que todos devem sair ao mesmo tempo; do contrário, a
movimentação de um grupo no recreio impediria a viabilidade de dar aula em outra
classe.
As salas estão providas de TV, DVD e aparelho de som. Logo na entrada da
escola encontra-se um bebedouro de concreto, azulejado de branco, com três torneiras
semelhantes às de uma pia de cozinha. A água é filtrada e os alunos podem se servir à
vontade. A Escola Margarida é considerada escola de pequeno porte, classificação esta
definida pela rede municipal de ensino de Salvador.
3.1.2 Bordas do desenho político pedagógico da Escola Margarida
Percorrer a rotina da escola nestes dois últimos meses da pesquisa foi importante
para clarear sobre a prática cotidiana e a teoria exposta no documento Projeto Político
Pedagógico da escola, o PPP. Transpor a vivência para escrita é como delinear bordas
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de um desenho definido, mas difícil de identificar. Algo como “a casa”, do poema de
Vinicius de Moraes. Ele existe, tem nome e endereço, mas não é.
O PPP é a escrita da filosofia e proposta de trabalho da escola; nesse contexto,
reza em sua escrita o seguinte objetivo geral, conforme disposto em seu Projeto Político
Pedagógico redigido em 2012:
Assegurar a aprendizagem significativa através da produção de
conhecimentos sistematizados historicamente pela humanidade, tendo
como base suas aprendizagens já adquiridas, através de uma avaliação
processual e cumulativa do desempenho de aprendizagem, a fim de que
os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos, estimulando
o senso crítico nas áreas do conhecimento lógico-matemático, social e
de linguagem, possibilitando o exercício da cidadania, as relações
respeitosas com o patrimônio natural e o resgate da identidade cultural
do educando, por meio da dignidade e da promoção da igualdade no
trato das questões étnicos raciais.

Tal objetivo foi construído pelo grupo, a muitas mãos, “da forma que deve ser”,
como foi dito pela diretora. Dentre os valores principais constantes no Projeto, encontrase igualdade (de oportunidades), criatividade (para resolver os problemas e inovar no
trabalho), parceria (como preferência de trabalho) e respeito (ao outro). As metas
buscam a excelência e as ações estratégicas contemplam a implantação de oficinas e
projetos de parceira com as famílias e de reforço para os alunos com baixa
aprendizagem.
O quadro a seguir revela dados do PPP, documento que foi elaborado a partir das
concepções do grupo, em reuniões com a coletividade.
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VALORES
IGUALDADE

CRIATIVIDADE

PARCERIA
RESPEITO

METAS
ACOMPANHAR AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO DOS
ALUNOS
DESENVOLVER PROJETOS

APERFEIÇOAMENTO DA
EQUIPE
ELEVAR DESEMPENHO DOS
ALUNOS
AMPLIAR ESPAÇO DE
ESTUDO
GERENCIAR CONSELHO
ESCOLAR EM PARCERIA
COM A ESCOLA
REFLETIR E REVER A
PRÁTICA DOCENTE

AÇÕES ESTRATÉGICAS
PROMOVER EVENTOS
PEDAGÓGICOS
DESENVOLVER
PROJETOS DE LEITURA
BUSCAR PARCERIA
FINANCEIRA
CRIAR OFICINAS QUE
ENVOLVAM AS
FAMILIAS
RELACIONAR
CONTEUDOS E
REALIDADE DO ALUNO
PROMOVER OFICINA
DE REFORÇO ESCOLAR
PROMOVER
APERFEIÇOAMENTO
DOS DOCENTES

QUADRO 1 – PROJETO POLÍTO PEDAGÓGICO DA ESCOLA (Fonte: PPP)

Houve na escola a preocupação de trazer para este documento as diretrizes para
o trabalho com a cultura afro-brasileira, definidos pela lei 10.639\03 e a complementar
11.645, que acrescenta a obrigatoriedade do ensino da cultura e história indígena, ambas
alterando a LDB 9394\1996. De acordo com a gestão, a escola tenta colocar em prática
as propostas destas leis.
A rede municipal de Salvador é também caracterizada por ser inclusiva; a escola
Margarida tem dentre seus quase 350 alunos o quantitativo de vinte sujeitos com
dificuldades de aprendizagem, dificuldades de relacionamento, transtornos de
comportamento, paralisia cerebral leve, deficiência intelectual, entre outros. Há um
número maior de crianças possivelmente portadoras de outros transtornos ou limitações,
mas nem todas possuem documento médico que ateste esse fenômeno.
Cruzando a estruturação desse desenho pedagógico com o estrutural físico da
escola, determina-se, de certa forma, o desenho do corpo docente. Constata-se uma
escola que tem um nível de aparência e organicidade singular, mas sem espaço físico
adequado; um projeto organizado, mas que não se encaixa na topologia da escola. Um
corpo docente bem preparado, mas desestimulado pelas limitações das possibilidades.
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3.2 BEM ME QUER, MAL ME QUER.... SELECIONANDO OS SUJEITOS

Cheguei a esta escola em novembro de 2012; escola desconhecida, bairro
desconhecido, sujeitos por conhecer. A eleição da escola foi aleatória, escolhida pelo
nome antes mesmo de identificar sua localização. Mantive a escolha e fui apresentar
meu projeto, a proposta da pesquisa e não encontrei resistência por parte do grupo
gestor que, em reunião de AC 25, me apresentou ao grupo docente, momento em que
pude falar do objeto de minha pesquisa, o que me levava até ali. Não é possível afirmar
que, de imediato, minha presença foi aceita; dois professores se manifestaram dizendo
que “veriam se desejariam contribuir ou não”, já que seria a participação seria pelo
critério da ordem do desejo de cada um.
Apresento, a seguir, pontos fundantes para esta investigação: o contorno do
desenho dos sujeitos da pesquisa e os sujeitos do entorno.
3.2.1 Contorno do desenho dos sujeitos
A escola é feita de gente; gente que trabalha, estuda, se alegra, tem prazeres e
desprazeres. Tentei observar os sujeitos na perspectiva profissional e escutei a fala de
um dos sujeitos da pesquisa que diz: “[...] às vezes nem sei onde termina a mulher-mãe
e começa a professora” (Sujeito Célia), ao falar do desejo de abraçar um aluno como
“seu”. O bem me quer é um afeto forte na fala de alguns professores ao se referirem a
alguns alunos em especial, deixando claro, também, que alguns “são difíceis de lidar,
melhor não tê-los” (Sujeitos Célia, Graça e Eny). Cabe, aqui, descrever o contorno do
desenho dos professores pesquisados sem, no entanto, adentrar nas questões subjetivas.
Para tanto, apresento o quadro 2, nomeado Quadro de dados sócio-demográficos, que
sintetiza o questionário sócio-demográfico preenchido pelos sujeitos.

25

Reun i ã o de A t i vi da des C om pl em en t a r es, pr á ti ca que exi st e n a esc ol a vi sa n do
pos si bi l i t a r a o pr ofess or t em po pa r a pl an eja r jun t o e di scut i r t em a s r efer en t es à
pr át i ca diá ri a.
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O quadro de dados sociodemográficos dos sujeitos da pesquisa não é de giz, mas
um quadro permanente que contém traços semióticos dos sujeitos num traçado forte,
como se pode ver. A escola conta com uma equipe de nove professores. Dos nove, três
permanecem os dois turnos e uma das professoras do matutino também fica no turno
seguinte na condição de vice-diretora. Nesse grupo de nove, há um sujeito do sexo
masculino e oito do sexo feminino; todos foram nomeados com codinomes femininos a
fim de se manter o sigilo proposto no Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido;
assim, ficou também definido que não serão usadas no texto expressões dos dois
gêneros tal como “o professor e a professora” ou “o(a) professor(a)” para não tornar a
leitura cansativa; será usado o termo “professor” quando falarmos genericamente do
profissional ou da profissional docente.
No quadro de sujeitos da pesquisa (p.66) foram elencados dez sujeitos, sendo
que nove exercem a função de professores regentes e um é a gestora da escola (que fez
questão de ser sujeito nesta investigação). Por estar a escola situada à margem da BR
324, os professores que procuraram ser lotados ali moram, em grande medida, em
outros municípios, sendo que apenas dois residem em Salvador. Um dos que moram em
Salvador é professor de outra prefeitura municipal e lá trabalha no terceiro turno. Estes
têm graduação em pedagogia, requisito fundamental para ser professor da Rede
Municipal de Salvador no Ensino Fundamental I, e a maioria fez o curso de Magistério
no antigo ensino médio. Dos dez, somente dois não fizeram pós-graduação e a metade
tem renda maior que cinco salários mínimos. Na questão da etnia, os sujeitos não se
registraram na pesquisa como negros, mas como pretos, uma vez que o instrumento de
colheita escrito trouxe as duas possibilidades. Reflito se o X marcado nessa opção se
deu por este significante vir antes do outro ou se por alguma outra opinião (ou ausência
de uma), mas deixo aqui registrado que não levantei esta questão na discussão. Dessa
forma, a escola se compõe no dizer dos sujeitos por pretos, pardos, indígenas e brancos,
com predominância de pretos e pardos, respectivamente.
3.2.2 Os sujeitos do entorno
Não só de professor vive a escola; tem gente circulando por todos os lados, num
fazer incessante e interessante. A gestão e os grupos de funcionários de apoio aportam
também o nome de educadores.
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No espaço nomeado de diretoria trabalham nos dois turnos uma secretária e a
diretora; no segundo turno a sala comporta mais uma vice-diretora e uma coordenadora
pedagógica, embora não haja espaço físico para acomodá-las. De um modo geral, elas
desempenham suas funções circulando pela escola ou se revezando no uso das mesa e
cadeiras da diretoria. A diretora trabalha na rede há trinta e três anos, entre os cargos de
professora regente, diretora e secretária (num tempo em que professor podia exercer o
cargo de secretária). Encontra-se hoje a espera do deferimento do seu pedido de
aposentadoria, solicitado pela segunda vez em 2011. A demora do processo tem trazido
mal-estar e adoecimento a esta profissional que considera que já fez “tudo o que podia
pela educação”. Esta é uma profissional que se sente “desrespeitada pelo sistema,
desestimulada pelo processo” e em profunda apatia no campo da educação. Ela declara
que a escola é boa, tem material para trabalhar, não falta merenda ou livros, e que a
grande limitação é o espaço físico do prédio que não permite a circulação por seus
espaços sem chamar a atenção das crianças, o que faz com que os professores tenham de
trabalhar com portas fechadas, a despeito do calor do verão de Salvador. Informa que
falta também um refeitório e que esta ausência limita as crianças a merendarem dentro
das salas de aula.
A seguir é delineado o quadro 3 – Quadro de recursos humanos da escola - que
apresenta o quantitativo de funcionários da escola e os turnos de trabalho, com
detalhamento no texto que segue.
FUNÇÃO

QUANT

TURNO

DIRETORA

01

MAT - VESP

VICE-DIRETORA

01

VESP

SECRETÁRIA

01

MAT – VESP

AUXILIAR DE
SECRETARIA
COORDEDADORA
PEDAGÓGICA
MERENDEIRA

X

X

01

VESP

01

MAT – VESP

SERVIÇOS GERAIS

02

MAT – VESP

PORTEIROS

04

MAT – VESP - NOT

QUADRO 3 – RECURSOS HUMANOS DA ESCOLA
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No grupo de funcionários de apoio, a escola conta com uma auxiliar de serviços
gerais, terceirizada, que assume a função de merendeira\cozinheira da escola. Esta é
moradora do bairro e fala também do mal me quer que vive no ambiente escolar com a
cozinha “fincada” nos fundos da escola, distante da movimentação dos alunos e com
pouco contato com os demais funcionários. Há mais duas funcionárias terceirizadas que
cuidam dos serviços de limpeza da escola, as duas permanecendo nos dois turnos. Para
completar o quadro de funcionários de apoio, a escola tem funcionários do sexo
masculino, cuja função está nomeada de agentes de portaria, trabalhando no esquema de
12 por 24 horas. Estes profissionais ficam encarregados de abrir o portão para os alunos
na chegada, receber os portadores, liberar a saída das crianças que vão
desacompanhadas e vigiar o portão da escola. Apesar disso, eles não se posicionam
durante o dia próximo ao portão, visto que não há um espaço protegido de sol ou chuva;
eles permanecem no interior do prédio da escola e atendem ao portão quando são
chamados, com exceção dos momentos de entrada e saída de alunos.

3.3 OS INSTRUMENTOS DA ESCUTA
Para realização da colheita de dados, pensou-se que os instrumentos aplicados
devem trazer um tom especial a esta escuta. Encontrei apoio em três: a observação,
entrevistas semi-estruturadas e desenho expressivo, conforme descrito a seguir.
3.3.1 Observação: uma escuta flutuante
Foram realizadas quarenta horas de observação nos meses de novembro e
dezembro, considerando que este instrumento, que pode ser formal ou informal (Yin,
2005), tem relevância no processo da pesquisa ao permitir o acesso a informações
objetivas e subjetivas dos sujeitos, do espaço, dos fazeres. André (1986) chama atenção
acerca da validação do uso da observação como instrumento de coleta de dados. Define
que o pesquisador deve ter cuidado especial para não depositar a sua subjetividade neste
instrumento, mantendo-se em atenção flutuante28.
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Para a aplicação do instrumento de colheita de dados Observação, adotei uma
caderneta de campo na qual escrevi o observado e inscrevi minha angústia de
observadora silenciosa, pautada no compromisso e na ética da pesquisa. Nesta prática,
foi feita a escuta na sala de aula e nos espaços de circulação comuns da escola; foram
observadas na sala de aula:


A relação transferencial entre professor e aluno.



A autoridade docente.



As expressões de prazer e\ou desprazer do professor

Presumiu-se que os afetos observados são dispositivos que reverberam na escola.
Buscou-se identificar o bem me quer e o mal me quer pela observação ao professor nos
espaços comuns da escola, fora da sua sala de aula. Neste aspecto, escutou-se o bem me
quer e o mal me quer nos quatro pontos que seguem:


A interação entre professores



A relação com os demais alunos



A relação com o grupo de apoio da escola



A relação com o grupo gestor

Foram observadas suas falas e seus silêncios diante de diversas situações. Sobre
a observação e a presença do olhar senso-analítico, Macedo afirma que
Sabe-se que é inerente à observação direta de características qualitativas
chegar o mais perto possível da perspectiva do sujeito, tentando
apreender sua visão de mundo ou mesmo dos significados que atribuem
à realidade, bem como às suas ações (MACEDO, 2004, p.151).

Concordo com o autor que esta experiência direta traz um valor singular para a
pesquisa, já que este “teste de verificação”, como ele aponta, e que nomeio de escuta
flutuante tomando como referência a psicanálise, possibilita uma melhor compreensão
da realidade a ser estudada. Macedo (2004, p. 151) complementa dizendo que “[...] fazse necessário frisar, ainda, que o processo de observação não se consubstancia num ato
mecânico de registro”, está para além, pois, mesmo na condição de “pesquisador que

fun ci on a r o m a i s l i vr em en t e pos sí vel a sua pr ópr i a a t i vi da de i n con sci en t e e susp en da
a s m ot i va ç ões que di r i gem h a bi t ua lm en t e a at en çã o.
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observa, ele está inserido num processo de interação e de atribuição de sentidos”. Tal
atribuição de sentidos se reflete e é reflexo da subjetividade do pesquisador.
Este instrumento traz como relevância permitir ao pesquisador ir além do ouvir,
possibilitando-lhe escutar, analisar e refletir sobre o fenômeno observado. Não raro,
apresentam-se dados relevantes não elencados a priori como pontos de observação.
Encontra-se aí também um ponto de riqueza.
Só após o processo de observação, já no mês de fevereiro de 2013, no início do
novo ano letivo, é que foi possível buscar os sujeitos, partindo ainda da premissa da
ordem do desejo. Mas desejo de quê? Desejo de falar do seu bem-estar e do seu malestar? Desejo de contribuir para a pesquisa? Fica também implícita aí a permissão do
desejo dada pela hierarquia da escola. Os sujeitos foram selecionados pela sua
disponibilidade em participar. O primeiro passo foi trazer novamente a apresentação da
pesquisa, seus objetivos e os procedimentos que seriam a partir dali adotados. Em
seguida, foram assinados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido que se
encontra na seção “Anexos” e que, é bom que se fale, não ficou bem esclarecido para
uma das professoras que mostrou resistência, registrando oralmente que “queria ver
primeiro, depois diria se consentiria alguma coisa ou não” (Professora Inês). Sua
postura na sala e suas falas revelavam desdém e descrédito na seriedade do trabalho,
mas ainda assim não quis se ausentar. Ressaltei mais uma vez a liberdade de cada um
para participar ou não e falei da ética e do compromisso que permeiam este trabalho.
3.3.2 (Entre)vista: a fala, o silêncio e o pranto
Sobre entrevista, Ornellas (2011, p. 22) nos diz, em “A escuta (re)vela” que,
para analisar a fala dos entrevistados, é preciso que se saiba escutar, sentir os tons, as
pausas, os ritmos; a autora pontua que a fala é como o desenho: composto por linhas e
contornos em que o falante projeta o que sente e o que não sente. Assim, para a
realização desta pesquisa, há que se abrir um espaço de fala e escuta ao docente e caberá
ao pesquisador conduzir e captar da melhor forma a riqueza do que for dado pelos
entrevistados.
Pelo volume de estudos atuais sobre a questão do mal-estar do professor, tornase necessário investigar se este sintoma é refletido no ambiente escolar; faz-se uma
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exigência de, também, analisar o oposto: o bem-estar docente, que tanto é reflexo como
pode também fazer reflexo para a comunidade escolar, tornando-a um espaço
equilibrado nos seus afetos prazerosos e desprazerosos.
A proposta trazida para a escola mobilizou desejos e rejeição e, por ser um
espaço livre, foi permitido a quem não se propôs ser sujeito na pesquisa conhecê-la a
fim de poder de fato rejeitá-la. Para amar ou rejeitar, é preciso um mínimo de
aproximação e de escuta. O conhecimento levado pela pesquisadora aos sujeitos antes
indecisos foi bastante para trazê-los para o lugar em que os demais se colocaram.
A entrevista é de fato um lugar de encontros e desencontros, em que o silêncio,
os gestos, o pranto e o riso são palavras. Foi preciso provocar para escutar a voz do
professor-sujeito, fazê-lo sair dos quadros negros e dos armários da sala de aula para se
transformar em letra diante de um mal-estar que teme ser dito, que não quer ser falado,
mas que tem forma, cor e tamanho. O dito e o sentido são preciosos, impossível de se
quantificar, uma vez que na pesquisa qualitativa não se alcança um resultado
quantificável; sua intenção pode estar em identificar afetos, tal como aqui é proposto. A
entrevista pode ser um instrumento utilizado para este tipo de pesquisa. O efeito
“revelador da entrevista, pela escuta atenta e pela sua não resposta ao pedido que lhe é
feito, de falar tudo sem esquecer nada, insinua angústia e mascara o que pode ser
possível dizer” (ORNELLAS, 2011, p.26). Será adotada aqui a entrevista-diálogo
(MORIN apud ORNELLAS, 2011, p. 26), no formato semi-estruturada, buscando fazer
emergir na verdade do entrevistado o mal-estar que atravessa a escola.
No desejo de apreender a singularidade desse instante, a entrevista aos sujeitos,
que foi previamente agendada, transcorreu no laboratório de informática, já trazendo a
uns o bem-estar dada a sua condição de beleza, limpeza, com móveis e objetos novos,
além do conforto proporcionado pelo ar-condicionado num dia de extremo calor, como
aqueles em que ocorreram os encontros. As entrevistas foram bem isso: encontros,
desencontros, possibilidades de fala, escuta, riso e pranto.
Mediante explanação de como se daria a entrevista e o pedido de autorização
para gravar as falas, esta se iniciava e, por dez dias alternados, as entrevistas foram
realizadas, ou, como trouxe um sujeito em sua fala, o professor “foi escavuncado” por si
mesmo, porque é preciso falar, fazer essa “limpeza” que “pareceu até passeio de roda-
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gigante, dando frio na barriga, sensação de que ia vomitar e um alívio enorme pela
coragem de ter tentado” (Sujeito Eny), “porque falar das angústias com quem eu não sei
se está do meu lado ou do outro lado não é simples. Mas me fez bem (Sujeito Célia)”. A
fala da Professora-sujeito Eny me remeteu a uma fala da paciente Anna O., do
conhecido caso Anna O., de Freud, quando esta refere à técnica da associação livre
como uma “limpeza da chaminé”. Esta paciente relatava os incidentes perturbadores
ocorridos durante o dia e, depois de falar livremente, dizia sentir-se aliviada dos
sintomas, se referindo às conversas como um processo de limpeza de chaminé ou cura
da palavra.
Sinto, como bem escreveu Ornellas (2011, p.77), que por mais que tenha sido
dito, “sempre restarão palavras por dizer por parte dos entrevistados”. O entrevistador
precisa ser atento, artista, saber colher e usar, pois “toda palavra tem sempre um mais
além” algumas vezes expressas no pranto que assola e assume a voz do entrevistado,
assim como ocorreu com o primeiro sujeito escutado nessa pesquisa.
3.3.3 Desenho: um traço, uma letra
O desenho é um instrumento de coleta de dados que possibilita ao sujeito
expressar seus afetos subjetivos. Weschsler (2003) afirma que o desenho pode ser uma
representação gráfica de pensamentos e sentimentos [...], e será por esta vertente que se
buscará escutar o que expressa o traçado e a letra de cada sujeito.
Campos (2010) indica que
[...] as investigações assistemáticas no simbolismo do desenho, os
“insights” da psicanálise levaram, tantos leigos quanto clínicos, a se
tornarem progressivamente conscientes do fenômeno de que o
inconsciente se revela através de aspectos simbólicos do desenho
(CAMPOS, 2012, p.16).

Assim, buscar-se-á na expressão do desenho a relação deste com a observação, a
entrevista e o objeto desta pesquisa. Do lugar de pedagoga, esclareço que não pretendo
utilizar técnicas projetivas, já que a proposta é analisar é a expressividade do traçado do
sujeito.
Para aplicação desse instrumento, ficou definido que ocorreria em duas sessões
coletivas, com seis sujeitos pela manhã e três no turno da tarde, com duração de 30
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minutos. O ambiente foi preparado com uma música clássica de fundo e me apoiei na
seguinte consigna: “Sobre sua carteira tem uma folha de papel ofício e um lápis grafite;
não há borracha disponível. Desenhe o bem me quer e o mal me quer da escola
utilizando meia folha do papel.” Após esta atividade, solicitei: “Construa uma história
de mais ou menos dez linhas e coloque um título”. Vale lembrar que apenas nove
sujeitos realizaram esta prova.
Aplicado o instrumento, expressei meu agradecimento pela participação dos
sujeitos, inclusive daquele que, em instrumento anterior, ofereceu alguma resistência em
participar.
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IV
ANÁLISE DOS ACHADOS DA PESQUISA:
DA GARATUJA A UM POSSÍVEL DESENHO
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4 ANÁLISE DOS ACHADOS DA PESQUISA: DA GARATUJA A UM
POSSÍVEL DESENHO

Os achados da pesquisa provocam um questionamento: quantos deles foram
perdidos? Quantos escaparam à escuta do pesquisador? Será apresentado aqui o registro
do que ficou e que valida esta empreitada investigativa, a partir da análise dos achados
na rota desta pesquisa. Para a análise do discurso, me apoiarei na obra de Orlandi
(2001), que apresenta a incompletude como a condição da linguagem, visto que os
sujeitos e os sentidos não estão completos.
Nesta perspectiva, os achados a partir dos instrumentos utilizados foram assim
categorizados para fins de análise:
a) Observação: olhando por debaixo da pele.
b) Falados e calados na (entre)vista
c) O desenho e sua expressão
A observação, a (entre)vista e a expressão do desenho são escutas fundantes e
podem trazer informações importantes para a compreensão dos afetos prazerosos e
desprazerosos que circulam na escola e pousam no professor-sujeito. A Análise do
Discurso será utilizada para o entendimento do lugar em que se coloca o professorsujeito na contemporaneidade; a Análise do Discurso concebe o sujeito como
lingüístico-histórico, constituído pelo esquecimento e pela ideologia (ORLANDI,
2001), levando em conta que o sujeito não se constitui sozinho no mundo, mas se
constitui sempre em relação ao não-eu, conceito que pode ser constatado em diversos
meios de comunicação.
As palavras não possuem sentido nelas mesmas, mas nas formações discursivas
nas quais se inscrevem. Assim, as formações discursivas são a representação das
formações ideológicas no discurso; as palavras mudam de sentido de acordo com a
posição do falante e o contexto.
A formação discursiva se define como aquilo que numa formação
ideológica dada - ou seja, a partir de uma posição dada em uma
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conjuntura sócio-histórica dada - determina o que pode e o que deve ser
dito (ORLANDI, 2001, p. 43).

Ou seja, para esta autora, o sujeito se constitui por uma interpelação que se dá
ideologicamente pela sua inscrição em uma formação discursiva, pois é na formação
discursiva que o sujeito se reconhece e, ao se identificar, o sujeito adquire identidade
(idem, p.45). Assim, entende-se que uma dada conjuntura sócio-histórica define o que
deve ser dito e aquilo só se diz em determinado espaço social e em determinada época.
Será a partir dessa compreensão que os discursos produzidos pelos sujeitos desta
pesquisa serão analisados.
Neste capítulo far-se-á a análise dos dados coletados para, em seguida, se
cruzarem as informações na tentativa de perceber o que se delineia nas pétalas
desfolhadas do bem me quer e do mal me quer.

4.1 OBSERVAÇÃO: OLHANDO POR DEBAIXO DA PELE.
A observação foi realizada em quarenta horas. Procurando permanecer
(des)percebida no ponto de observação, me coloquei inicialmente sentada no fundo da
sala de aula, por duas horas em cada seção, contemplando cada professor em dois
momentos, perfazendo um quantitativo de quatro horas por professor. Nos minutos
iniciais da observação, minha presença causou certo rebuliço na sala, mas a professora
me convidou a me apresentar; falei da pesquisa, do tempo e da devolução. Estive
aparentemente atenta aos papéis que trazia nas mãos e meu olhar começou seu encontro
com a fala, o movimento e o manejo do professor e da classe.
Estabelecido um roteiro, vale dizer que, mesmo atenta à imparcialidade exigida
para esta atividade e à disposição para estar atenciosa no roteiro previsto,
inevitavelmente a ação extrapola, mas ainda assim me mantive restrita às questões que
buscava responder, fazendo registro das falas mais recorrentes.
Os pontos definidos a serem observados objetivavam exclusivamente perceber
as nuances de bem-estar ou mal-estar estabelecido neste ambiente, bem como sinais
evanescentes do declínio da autoridade do professor, entendendo que a ausência dessa
autoridade perante o grupo de alunos é fator de desconforto, possivelmente causador de
mal-estar. Foram também observadas a expressões verbais e não verbais de prazer e
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desprazer manifestadas em sala de aula e os recursos usados pelo professor como
instrumentos de sedução do aluno, porque entende-se que é preciso seduzir, conquistar,
encantar para que os processos de ensinagem e aprendizagem se dêem de forma fluida e
tranqüila.
O quadro de Expressões de prazer e desprazer do instrumento de colheita
nomeado observação apresenta os dados observados e a recorrência dos significantes
marcantes em algumas expressões, como abaixo pode se ver.

Prof.
ANA

BERENI
CE
CÉLIA
DENISE
ENY
FRAN
GRAÇA
HILDA

INÊS
JOYCE

1 – Relação professor
2 - Autoridade
3 – Sedução
aluno
Fico DOENTE de tanto OBRIGADA
por VAMOS CANTAR
falar a mesma coisa.
me ouvir!
para começar a
aula.
Cada dia me sinto mais OBRIGADA
por CONFIO
EM
CANSADA com vocês.
sentar.
VOCE.
CANSA
ter
que OBRIGADA pela CONFIO
EM
reclamar toda hora.
atenção.
VOCE.
Agora eu fiquei TRISTE -PARABÉNS, VOCE
com vocês.
CONSEGUIU!!
SAUDADE dos alunos GOSTEI de ver seu VAMOS CANTAR.
de antigamente!
comportamento.
Vocês
me
deixam BOM
SÓ OS BONITOS!
DOENTE.
TRABALHO.
Você quer REPETIR O -A MÚSICA É...
ANO.
Ninguém aqui quer nada BELEZA,
VAMOS CANTAR
com o FUTURO.
BELEZA!
Continue assim.
Estou CANSADA disso. -É DIA DE MÚSICA
Vivo CANSADA por --causa de vocês.

QUADRO 4 – EXPRESSÕES DE PRAZER E DESPRAZER DO INSTRUMENTO DE COLHEITA OBSERVAÇÃO

A partir das expressões observadas nos sujeitos emergiram três categorias
distintas as quais nomeei da seguinte maneira: 1) Fadiga no fazer docente – Expressão
de desprazer. 2) Docência x Maternagem – Prazer e desprazer engendrados nas mesmas
expressões. 3) (En)canto na sala de aula – Expressão de prazer.
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A primeira categoria emerge das frequentes observações dos professores sobre
uma fadiga constante, mesmo no início da semana, e de suas expressões de cansaço
especialmente no que se refere às relações com os alunos. O professor-sujeito se diz
cansado de tentar passar os conteúdos disciplinares e que sente que sua fala não surte
efeito, o que ensina não é apreendido pelos alunos. Fadiga, cansaço (e suas derivações)
e impotência foram termos recorrentes nas falas docentes em seus momentos queixosos.
O sentimento de impotência do professor foi associado às condições e limitações dos
alunos, boa parte em situação de distorção série-idade, outros com deficiências e
dificuldades de aprendizagem, bem como à falta de estímulo de outros tantos. A
categoria “Fadiga no fazer docente” foi classificada no campo do desprazer e do malestar.
Sobre a categoria nomeada Docência x Maternagem, pode-se dizer que essa
surgiu a partir das observações dos conflitos vivenciados pelos docentes quanto ao seu
lugar na sala de aula diante de alunos carentes, rebeldes ou apáticos. Para alguns,
docência e maternagem por vezes se fundem de forma confusa, deixando o professorsujeito invadido por afetos de (com)paixão - e mais uma vez de impotência – em relação
a algumas crianças claramente desassistidas pela família. Nesta observação foi possível
perceber um professor exercendo sua autoridade – e não o autoritarismo - de forma
tranqüila, sendo atendido e respeitado apenas com a mensagem de um olhar mais firme
ou mesmo mais carinhoso, embora tal evento ocorra apenas com uma parcela do grupo
de alunos. Registrou-se, também, que, ao ser atendido de imediato, surgia o
agradecimento por parte do docente, seja com o simples obrigada ou mesmo com
palavras de estímulo como Beleza!, Valeu! A categoria “Docência x Maternagem” foi
classificada no campo dos afetos ambivalentes, visto que aí o prazer e o desprazer
caminharam juntos, um equilibrando o outro frente aos conflitos pessoais do professorsujeito que materna e confunde às vezes o seu lugar; que, por vezes, sente sua
autoridade esvaída e lança mão do autoritarismo que pode funcionar de imediato, mas
sem deixar de frustrá-lo.
O (en)canto na sala de aula se mostra diante de uma prática recorrente na escola,
que é o uso de aparelhos de som, TV e DVD como suporte para as aulas, o que não é
comum nas escolas da rede municipal. Saliento que conheço várias delas, algumas bem
melhor estruturadas fisicamente, mas sem estes recursos. A escola também disponibiliza
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para os professores DVDs e CDs com músicas infantis e talvez tenha surgido daí este
ponto prazeroso não só para o aluno, mas também para o professor. Independente do
uso das tecnologias, observou-se que é comum os professores utilizarem músicas no
processo dos conteúdos trabalhados; observou-se, também, que a utilização da música
tem um poder envolvente para a maioria dos alunos na sala, algumas vezes
tranquilizando, outras agitando, mas sempre em grupo e com a intencionalidade
proposta pelo docente. Claro que alguns estiveram inquietos com o canto, saindo de
sala, especialmente quando o objetivo parecia ser acalmar, mas isso se deu em número
reduzido.
Sobre a prática da música, a diretora da escola assume com prazer essa sua
influência, informando que foi ela quem equipou a escola com os recursos utilizados e
que, cerca de oito anos atrás, ela trouxe planejamentos que incluíam a música de roda e
um projeto que trabalhava as músicas de Toquinho e Vinícius de Moraes. Segundo ela,
...foi uma ação de sucesso, facilitou no processo de alfabetização das
crianças e os professores gostaram, isso tornava as aulas mais leves,
mais lúdicas. Teve um ou outro resistente, mas que depois se rendeu, até
porque fazia parte do projeto de trabalho da escola, eles teriam de usar.
No fim, me agradeceram (Sujeito Joyce).
Foi possível permanecer nos espaços de circulação da escola e registrar a forma
do professor interagir em quatro dimensões: com os outros professores, com o grupo de
apoio, com outros alunos da escola e com o grupo gestor.
Nestas dimensões, foi possível fazer a seguinte observação com relação a
intensidade ou qualidade dessa interação, compondo o quadro 6, quadro de relações
transferenciais na escola (Instrumento observação):
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Professor

Interação
com outros
docentes
BOA

Interação
Interação com Interação
com
com grupo de outros alunos
grupo gestor
apoio
BOA
FRAGIL
DIFICIL

BOA

BOA

BOA

BOA

CÉLIA

FRÁGIL

BOA

BOA

BOA

DENISE

FRAGIL

BOA

FRAGIL

FRAGIL

ENY

FRAGIL

BOA

FRAGIL

FRAGIL

BOA

BOA

FRAGIL

BOA

GRAÇA

FRAGIL

BOA

BOA

FRAGIL

HILDA

FRAGIL

BOA

BOA

DIFICIL

BOA

BOA

BOA

FRAGIL

FRAGIL

DIFICIL

BOA

-------

ANA
BERENICE

FRAN

INÊS
JOYCE

QUADRO 5 – RELAÇÕES TRANSFERENCIAIS NA ESCOLA (INSTRUMENTO OBSERVAÇÃO)

Utilizou-se, neste quadro, as expressões BOA, FRÁGIL E DIFÍCIL. Foi
considerada uma interação boa com outros docentes aquela em se estabelece uma
relação de amizade e de apoio dentro da escola. São sujeitos que trocam ideias sobre os
projetos, que algumas vezes almoçam juntos na escola, que partilham os problemas de
seus alunos, como é o caso de quatro sujeitos do grupo. Estes têm uma relação de apoio
mútuo no trabalho, inclusive quando preparam lembrancinhas29 juntos; são docentes que
estão trabalhando nesta parceria há mais tempo. Considerou-se frágil a relação mais
ausente, que foi maioria.
Assim, foi possível constatar que as relações transferenciais entre os professores
na escola se constituem na dimensão da dificuldade, levando-se em conta que os
sujeitos têm pouco contato, já que pouco se encontram. Pelo fato de morarem quase
todos fora de Salvador, muitas vezes chegam à escola em cima do horário e saem tão
logo o horário de saída se aproxime, a fim de pegarem o ônibus habitual. Os que moram
em Salvador também lidam com a dificuldade do transporte, já que para se chegar até a
escola percorre-se cerca de 18 quilômetros de BR.
29

Na s da t a s com em or a t i va s os pr ofess or es pr ep a ra m l em br an ça s a l usi va s à da t a,
c on fe c ci on a n do-a s, em gr a n de m edi da , a par t ir da r eut i l iz a çã o d e m a t er i a i s
des ca r t á vei s.
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No campo das relações com o grupo de funcionários de apoio, identificou-se
cordialidade, atenção e respeito. A relação de colaboração é recíproca e harmoniosa. Foi
possível observar que no atraso de algum sujeito, teve funcionário de apoio que foi para
a porta da sala de aula com o objetivo de cuidar dos alunos até a sua chegada, como se
houvesse um acordo prévio (mas constatei que não havia).
No caso da interação dos docentes com os outros alunos da escola, que não são
os seus, considerou-se frágil ao perceber que alguns sujeitos da pesquisa ignoraram
completamente outras crianças, sem sequer interferir em situações de discussões ou
agressão física entre eles. Por vezes, no horário da entrada, houve situação em que
meninos grandes entraram em conflito com outros menores e a reação do sujeito foi
simplesmente avisar ao colega que “a coisa tá feia”. Outro caso observado foi de uma
criança que chegou à escola com o braço escoriado devido a uma queda no caminho, e o
professor não tinha chegado. Nenhum outro sujeito cuidou da criança nem a escutou;
essa diligência coube ao pessoal de apoio.
Na escuta às relações estabelecidas com o grupo gestor, o amódio 30 define a
ambiência. Oito dos nove sujeitos estão nesta escola há mais de nove anos e já viveram
momentos melhores nesta relação, cujo resíduo é um respeito mudo, impregnado ora de
bem me quer, ora de mal me quer. Resta o desejo de momentos prazerosos nesta relação
fincada hoje no bem me quer, mal me quer, escutados nas categorias contidas na
observação.
4.1.1 A fadiga do fazer docente
Na cena da sala de aula, de um modo geral, não foi o prazer que se fez ator
principal. Aquele espaço refletiu um professor cansado (vide Quadro 4), sem voz no
sentido mais literal da palavra, fazendo os sintomas tão largamente descritos nas
pesquisas que abordam a temática do mal-estar docente.
Variações da expressão “estou cansado, fatigado” foram recorrentes entre as
quatro paredes que formatam a sala. Cansaço das tentativas com os alunos que não
aprendem, cansaço pelas limitações materiais e pela violência que circula a vida dos
alunos e a própria escola. “O que esses meninos passam me adoece. Não tem como não
30

O Am ódi o, di t o por La ca n , é um sen ti m ent o a m bi va l en t e, en am or am en t o fei t o de
a m or e ódi o.
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levar isso pra casa” (Sujeito Hilda); escutei um cansaço por não conseguir soluções para
a violência, forte indicador do mal-estar. Almeida e Aguiar (2008, p. 63) lembram que
“uma das condições objetivas que causa mal-estar aos docentes, que é apontada como
causa de adoecimento e fonte de sofrimento do professor, é a violência escolar[...]”.
Diante dessa escuta, só é possível concordar com as autoras.
4.1.2 Docência x Maternagem
A sala de aula, o pátio e os corredores foram os espaços de onde foi possível
observar o bem me quer e o mal me quer circulando no movimento da escola. Um
registro importante foi a constatação de atos de maternagem na educação, ratificando
que a escola traz em si uma referência feminina, como se ser professor ou professora
estivesse estreitamente ligado à função materna, desligada de um saber científico.
Ficou claro que para alguns sujeitos o aluno é um objeto de sua realização, de
seu prazer. Pereira (2011) constata:
Supomos que muitos professores esperam que seu aluno venha a suprir
sua falta ou que o aluno seja um aluno-falo que irá “completá-lo”; ao
mesmo tempo em que seja ele, pelo menos um pouco, um aluno-filho,
um aluno que demande cuidados. Por sua vez, no reflexo do espelho,
esses professores tendem a se colocar enquanto falo para que o aluno se
identifique e queira ser como eles, ao mesmo tempo em que exercem os
cuidados demandados [...]. (2011a, p. 112).

Cuidar traz conotação essencialmente do materno. A mãe cuida e é, em certa
medida, nesse lugar maternal que o professor goza.
Registrou-se, por vezes, o bem me quer presentificado nas articulações entre
professor e aluno, professor e pessoal de apoio da escola. Do meu ponto de observação
registrei sorrisos, atos de boa vontade e o que mais me chamou a atenção: a forma como
o professor “cuida” dos alunos fora da sala de aula. Este espaço aberto, sem o limite de
quatro paredes, permite ao professor um novo andar e um novo falar, o que se diferencia
da imposição dura dos constantes “senta, menino!!”, “volta!” e “Agora não!” ouvidos
em sala de aula. E, não se presentificando as falas que cerceiam, o controle se fez pelo
olhar. Foi possível se perceber a autoridade que há no professor (cf. Quadro 4, p. 81) ao
se constatar em alguns alunos o desejo de agradá-lo, as respostas positivas aos seus
chamados.
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O espaço fora da sala de aula faz emergir o professor-sujeito na sua função de
mestre; ali ele vai mais além, sendo capaz de
[...] salvar nossa capacidade humana de pensar, de produzir saberes, não
tanto com base nas boas técnicas pedagógicas, que inflacionam mais
frustrações do que conquistas, mas muito mais com base na sua
experiência e arte de viver. (PEREIRA, 2008, p. 200)

E ali, nos espaços de circulação comuns aos que estão na escola, sem o
emparedamento das salas que comportam meninos, material de limpeza e maquinários,
o docente deixa circular livremente o seu prazer salvando, nos alunos, sua capacidade
de pensar e reproduzir seus saberes.
4.1.3 (En)canto na sala de aula
Sabe-se que a utilização da música na escola tem, muitas vezes, uma função
disciplinadora. São músicas para lavar as mãos, para hora do lanche, para memorizar o
alfabeto, para chegar e para ir para casa. É um cantar que nem sempre encanta, acontece
automaticamente para anunciar algo que se aproxima, e na Escola Margarida essa
prática também acontece tal como aqui é descrito, com um leve cheiro de
condicionamento, mas ainda com um algo a mais.
Nesta escola há em cada sala de aula uma TV com vídeo (todos estão
funcionando) e várias coleções de DVDs nomeadas Palavra Cantada. Ali estão gravadas
rodas de canto, com crianças e com adultos, trazendo músicas de roda tradicionais e
músicas contemporâneas, algumas pouco conhecidas. Este instrumento foi utilizado
muitas vezes no período em que estive na escola, mas não de forma solta; havia a
participação do sujeito na cantoria, algumas vezes até a formação de roda na sala, já que
não saem para recreação. Estes vídeos parecem estimular no professor o exercício de
cantar com os alunos diversos repertórios (Quadro 4). “Quando canto, acalmo os
meninos, eles me escutam ou me acompanham. Não abro mão disso” (Sujeito
Berenice).
Há música para diversos momentos: hora da entrada, de lavar as mãos, de
lanchar, e há momentos em que a música surge simplesmente pelo prazer de cantar.
Percebe-se que o canto revela sedução, torna as crianças mais dóceis e as aproxima do
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professor. Segundo Caiado31 (2010), “A música é reconhecida por muitos pesquisadores
como uma espécie de modalidade que desenvolve a mente humana, promove o
equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar”, além de “facilitar a
concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas
voltadas para o pensamento filosófico”. Boa medida dos docentes observados disseram
vivenciar na sala de aula um prazer coletivo que une pela música, fazendo com que o
ensinar e o aprender fluam espontaneamente.
E, frente a um desejo que declina na fadiga diária, o canto encanta e engendra
um novo desejo, de forma cíclica, como numa engrenagem. Nela, o professor, sujeito
barrado ($), se reestrutura cotidianamente na falta que mobiliza o seu desejo, num gozar
que é também um jeito de sofrer, na medida em que gozar é diferente de desejar. Tal
engrenagem reflete que o ofício de professor se inicia no prazer, mas que, fatigado
frente à realidade da sala de aula, deságua no cansaço. No entanto, o canto com os
alunos age como forma de resgate vivido no ponto inicial da docência, produzindo
encanto e prazer.

4.2 FALADOS E CALADOS NA (ENTRE)VISTA
As entrevistas suscitaram falas, silêncios, risos e prantos. Para o professorsujeito, se ver frente a uma prática que já não atende aos seus ideais leva ao pranto,
como foi o caso do sujeito Professora Célia. No nosso primeiro encontro para entrevista,
após a consigna, ela simplesmente cobriu o rosto e chorou. Não interferi e ficamos
assim por longos minutos, até que ela enxugou o rosto, falou de sua emoção por sentir
que de alguma forma alguém mostra preocupação com a situação dos professores das
escolas da rede municipal.
Não sei se todas escolas são como a nossa, com tantas
dificuldades; também não sei se todos os professores se sentem
assim como eu, carentes de escuta, de atenção. Às vezes acho que
ninguém se importa com os professores, apenas querem que eles
cheguem na escola na hora certa, se enfiem na sala com os
alunos para tirá-los do mundo aqui fora e só.(Sujeito Célia)
31

Fon oa udi ól oga e Peda g oga da E qui pe Br a si l E scol a
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Esta fala ratifica uma queixa comum dos sujeitos, que dizem sentir que a escola
é para as famílias um depósito em que deixam os filhos para poderem ficar liberados do
trabalho que estes dão em casa ou na rua.
Não se preocupam em como nós nos sentimos nem com o que
fazemos na sala, desde que ninguém reclame de nada e não deixe
os meninos saírem da sala. (Sujeito Célia)
Esta mesma queixa vai para além da família, quando o professor diz perceber
que para a gestão ou coordenação da escola o que importa mesmo é que ele não tire os
meninos da sala, que resolva lá dentro, sozinho, os conflitos que surgem, não importa de
que ordem sejam. Percebe-se que o pranto desse sujeito também foi fala diante da
limitação entre o que se faz e o que se deveria fazer pelo aluno. O não dito nas palavras
desse sujeito se expressou fortemente por suas mãos que, por vezes eram levadas a
cobrir o rosto e que, na maior parte do tempo se seguraram numa expressão de autoapoio e insegurança. Na fala do sujeito Professora Ana também se notou uma incerteza
sobre seu lugar:
[...]já quis adotar, levei para passar as férias comigo, mas não
posso fazer por todos.
Mais uma vez uma professora dessa escola se mostra perdida entre a docência e
a maternagem, num desejo de ser mais, ser toda neste seu exercício. Para a psicanálise,
não se é todo, o sujeito é constituído pela falta. Todo está no plano impossível. Quantas
vezes, nesse lugar de professora de escola pública, não se pensa ser toda? Não se
aperceber das limitações dentro deste ofício e planejar para além do que cabe dentro
desta forma, dispara frustrações frente às limitações postas. É esse impossível do desejo
que é vivido como impotência e que faz adoecer. Ainda há um sofrimento psíquico nas
mulheres professoras, impregnadas de maternidade e sensibilizadas pela fragilidade
social dos alunos, e isso de fato [...]
[...] (me) faz adoecer, não tem como sair ileso de uma batalha
diária nessa vida da escola. Mas eu me esforço para dar o melhor
de mim para eles, mas doente nem consigo... (Sujeito Berenice)
E o seu exercício de professor é dito aqui como uma batalha, pedaço de uma
guerra a ser vencida diariamente para não se adoecer frente ao sofrimento do sujeito
aluno. Batalha pressupõe dois lados opositores que lutam talvez pelo mesmo objeto ou
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por objetos também opostos; nesse caso parece ser por objetos opostos, visto que o
sujeito em questão quer a disciplina e, o aluno, a liberdade. O professor-sujeito quer que
o aluno adote um determinado comportamento, que se submeta à ordem social, que
atenda ao que se espera de um “bom aluno”, que aprenda e reproduza o que aprendeu,
que aceite determinados modelos. O aluno, na maioria dos casos, quer muito mais a
liberdade de viver sua infância e sua adolescência sem imposição, sem regra, sem
controle, pedindo apenas um mínimo de limites que o faça se sentir seguro dentro da
escola. Este choque de propostas existe desde sempre e gera conflito no professorsujeito. Para que ambos tenham a mesma proposta, quase sempre é necessário que entre
eles se estabeleça um laço mais estreito. Almeida e Aguiar (2008) lembram que
Os professores não tem solução para os problemas pessoais dos seus
alunos, mas diante do modo como alguns se vinculam com os mesmos,
acabam apostando na escola como uma possibilidade de enfrentamento
e até mesmo de saída para as adversidades da vida das crianças (p.73).

Alguns dos sujeitos da pesquisa concordam que é “impossível não fazer laços”,
envolver os afetos e pensar a escola como solução boa para a vida dos alunos.
O que marca a entrevista é a possibilidade de se apreender dados que possam dar
pistas sobre o objetivo daquilo que se pesquisa. No nosso caso, buscou-se inferir o que
faz o professor-sujeito ficar nesse exercício que tem marca de mal-estar, mesmo
envolvido em afetos de prazer e de desprazer. É Gaskell (2011) que registra que este
instrumento é precioso, em combinação com os outros métodos, por possibilitar coletar
achados básicos para compreensão das relações entre os sujeitos da pesquisa e
fenômeno estudado, “de modo que o que conta é a exploração do espectro de opiniões e
as representações que estas fazem sobre o tópico guia” (FONSECA, 2012, p. 99). O
quadro 6, nomeado Prazer e desprazer na profissão, aplicado no instrumento de colheita
(entre)vista, é apresentado e comentado nas próximas páginas.
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QUADRO 6 – PRAZER E DESPRAZER NA PROFISSÃO (INSTRUMENTO ENTREVISTA)

4.2.1 Escolha da profissão
Sobre a coluna Escolha da profissão, foram resgatadas na fala dos sujeitos
marcas de relatos de desejos que surgiram antes, durante e depois de sua formação, bem
como a esperança, esta sempre trazida como algo necessário para que a educação possa
dar certo nessa classe social.
O sistema não favorece, a escola às vezes desencanta, mas não
tem coisa mais prazerosa do que ver um pequeno aprender a ler,
e olha que nem sou alfabetizadora, trabalho com os maiores. Ver
o aluno alcançar um conteúdo, melhorar um comportamento que
eu critiquei, isso é incomparável. Nenhuma outra profissão me
daria isso, e isso me deixa com uma esperança muito grande na
escola. (Sujeito Denise).

Apesar da afirmação do desencanto na escola, o sujeito fala de seu prazer e de
um gozo específico em ver o aluno alcançar a alfabetização. Ela também fala do
comportamento, da disciplina, algo que ela parece considerar essencial para desenvolver
seu trabalho. O termo esperança emergiu recorrentemente nas falas, expressando afetos
prazerosos no espaço escolar, seja no tempo presente ou em tempos passados.
Quando eu escolhi ser professor eu era cheia de esperança. Na
verdade, foi meu pai quem decidiu logo cedo: ‘vai ser
professora!!’ Eu assimilei isso e logo cedo, aos 13, 14 anos eu já
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dava banca32 em casa. Ajudava os colegas de sala, amava o lugar
de professora! Com 16 entrei no curso de magistério e de lá pra
cá é muita paixão. Gosto muito do que faço, mas sofro com as
condições que temos na escola. Não perdi a esperança, mas tá
difícil. Dá pra pensar uma escola em que os meninos não podem
brincar porque não tem espaço?(Sujeito Hilda)
Mesmo relatando as limitações físicas da escola que não tem “espaço para o
aluno brincar”, o sujeito Hilda não esconde sua emoção ao falar de sua escolha por esta
profissão, influenciada pelo desejo de seu pai. Uma escolha que aqui questiono: ela
escolheu ser professora ou escolheu agradar seu pai? É uma professora que fala de
amor, de paixão, mas relata um sofrimento que se ameniza com sua esperança de uma
escola melhor em todos os sentidos, inclusive no respeito a um “espaço adequado para
que se possa desenvolver um trabalho digno”. Fazer um desenho dessa escola melhor é
pensar num espaço amplo, por onde se possa circular sem interferir nas aulas, onde o
sujeito aluno possa estudar, crescer e brincar.
O sujeito Professora Eny vem de uma família que tem outros professores e
acredita que isso também tem influência em sua decisão de lecionar.
Sempre tive desejo de ser professor, é de família. Tenho duas tias
professoras, uma que foi voluntária a vida toda. Por isso fiz
pedagogia, gosto mesmo de ensinar e tenho esperança de que a
educação mude a vida de alguns deles (alunos). (Sujeito Eny)
Alguns sujeitos desta pesquisa associam seu ofício a um sacerdócio, algo
definido por Deus, cuja finalidade do professor é se doar ao aluno em busca de construir
um mundo melhor. Na fala desse sujeito, a alusão ao voluntariado de sua tia foi feita
com expressão de prazer e orgulho, como quem fala de um exemplo a ser seguido. Não
significa, no entanto, que esse professor suporte as frustrações calado; me pareceu que é
justamente este o que fala mais em sofrimento docente, tendo inclusive leitura sobre o
tema. No caso do sujeito Professora Joyce, ser professora não era seu projeto de vida.
Eu nunca tinha pensado em ser professor, mas fiz magistério
porque era o curso para moças na minha época, e logo comecei a
ensinar na rede municipal. Depois fiz pedagogia porque era
preciso, por causa da lei. Mas não é mole não. (Sujeito Joyce)
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O sujeito Professora Graça lembra que a oferta de emprego para professores é
constante, mas que exercer o magistério na escola pública é bem diferente da escola
particular.
Eu fiz pedagogia porque sempre soube que para professor não
falta emprego, já tinha mesmo o magistério e exercia a função em
escola particular. A realidade da escola pública é outra, ou você
faz por amor ou não consegue permanecer, mesmo com o salário
que não é tão ruim assim como dizem. (Sujeito Graça)
Ela trata da questão da empregabilidade, ressaltando a necessidade de se ter
segurança no emprego, ou segurança de ter emprego. E complementa falando de
esperança:
A vida desses meninos é sofrida, acho que eu levo esperança pra
eles. Sou uma professora que se dedica, amo o que faço, apesar
de tudo (!). (Sujeito Graça)
Tem quer fazer direito apesar da violência da comunidade. Eles
nem sabem porque são assim (violentos), mas eu tenho
esperança. (Sujeito Graça)
4.2.2 Prazeres e desprazeres da profissão
A escola, como qualquer outro lugar de trabalho, é um espaço por onde circulam
afetos prazerosos e desprazerosos. Alves e Aredes (2007) 33 apresentam um texto, fruto
de pesquisa, em que afirmam que o trabalho humano possui duplo caráter: ora fonte de
realização, satisfação e prazer, estruturando e conformando o processo de identidade
dos sujeitos, ora com grande tendência a se transformar em elemento patogênico,
tornando-se nocivo à saúde. De certa forma, o trabalho traz no seu bojo a proposta de
(re)afirmar o sujeito na sociedade enquanto produtor de sua subsistência, dotando-lhe de
certa autonomia e satisfação. As relações tecidas no mundo do trabalho podem ser
prazerosas, e também podem carregar afetos desprazerosos, dadas as pressões naturais
de um fazer normatizado. Cabe, neste universo de trabalhador, perceber em que lugar o
professor se coloca na ambiência da educação.
São muitas as demandas no exercício docente e, por mais contraditório que
possam parecer, são também muitas as (im)possibilidades que as acompanham; a cada
33
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dia são exigidos novos saberes deste profissional, o que torna o ofício de professor algo
de muita complexidade, como disse Nóvoa (2001) 34. Hoje o professor tem que lidar
com diversos outros campos do saber, o que inclui as novas tecnologias e a
complexidade social, e isso gera uma demanda de tempo e saberes não oportunizados a
este profissional. A escola contemporânea traz um caráter de inclusão e recebe alunos
de variados grupos sociais, com diversos modelos de dificuldades, inibições e
limitações, o que a torna cada vez mais um espaço de complexidade; já não se sabe o
que parte da sociedade espera dessa escola que, no passado, foi um fator de produção de
uma cidadania nacional e de promoção social. Hoje, afirma Nóvoa (2001), a sociedade,
em certa medida, tem dificuldade em saber quais devem ser os objetivos da escola.
Falar do prazer da escola para o sujeito é falar dos seus desejos e de sua
“esperança”, significante trazido em suas falas. O prazer está em acreditar que “está
plantando uma semente boa para o futuro” (Sujeito Hilda); está em “encontrar o aluno
que cresce em todos os sentidos” (Sujeito Célia), em “estar no lugar que escolheu estar e
onde tem autonomia profissional” (Sujeito Ana).
Aqui eu me realizo. Deixo meus problemas em casa e aqui me
revigoro, mesmo que tenha problemas novos. (Sujeito Fran)
Eu sei que no fim tudo dá certo, tenho mais de 16 anos
trabalhando com essas crianças. Se eu fosse farmacêutica eu não
receberia todo dia uma flor de algum menino; tem dia que recebo
uma folha, porque ele não achou a florzinha do mato. Dá pra não
ter pequenas felicidades com isso?(Sujeito Berenice)
O mesmo sujeito que pronuncia sua queixa sobre a questão salarial, sobre a
superlotação das salas de aula, expressa seu prazer nos pequenos detalhes da vivência
com o aluno. O desprazer, este está em muitos lugares: em se perceber suscetível às
doenças psíquicas, em não ter tempo para aprimorar-se profissionalmente, em não
acompanhar certos saberes dos quais até os alunos tem domínio, como a informática,
por exemplo. Mas fica claro nas falas dos sujeitos da pesquisa que o bem me quer da
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escola possivelmente está muito mais no aluno, mesmo que estes mesmos alunos sejam,
também, o mal me quer.
Às vezes quero fazer um dever bonitinho pra eles, mas não sei
fazer nada no computador. Também, em que hora posso
aprender? Não tenho tempo. (Sujeito Eny)
Às vezes tenho tantos desejos e não consigo ajeitar as coisas que
termino adoecendo. Queria decorar a sala de um jeito, mas só
consigo fazer metade, pois agora são tantos relatórios para
preencher! (Sujeito Fran)
A fala do sujeito Professora Fran faz eco nos demais; são muitas as frustrações
pela falta de possibilidades de aprimoramento, a limitação do tempo, de material e o
excesso de ações burocráticas. Estes fatores contribuem fortemente para o sofrimento
que acomete o professor, como bem citou o sujeito Professora Célia ao dizer que
“termina adoecendo”.
[...] Além disso, temos que lidar com uma escola inclusiva que
não inclui o professor. Recebemos alunos com os quais não
sabemos lidar e só nos dão teoria e cobranças. Vou terminar num
hospício, porque não sei o que fazer com duas crianças especiais
na sala, tendo mais 30 que também são especiais em suas
necessidades sociais. (Sujeito Célia).
Este sujeito traz à tona seu desejo de fazer uma especialização em Educação
Especial, e registra que a rede de ensino tem plano de carreira profissional, bonificando
gradativamente quem tem especialização, mestrado ou doutorado, mas resiste em liberar
este professor para o estudo. Na medida do possível, o pequeno percentual que faz
mestrado e doutorado faz acordos internos com seus gestores. Para as especializações,
restam aquelas de fins de semana. Incluir o professor, como disse o sujeito mencionado,
significa dar oportunidades iguais e não permitir que este profissional fique
relativamente à margem de sua profissão, o que é possível acontecer uma vez que ele
não se sente apto para lidar com as novas demandas educacionais de um mercado que se
renova sempre.
Outro fator recorrente nas falas sobre o desprazer foi a ausência da família na
escola.
Hoje as famílias entregam os meninos à escola e pronto. Poucos
atendem nossos chamados, deixam tudo ao nosso encargo. Até
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doentes eles enviam os alunos à escola, a professora que cuide, é
mais ou menos assim. (Sujeito Ana)
Às vezes somos nós que vestimos o menino, que calçamos, damos
remédio. Termina que temos que fazer o que é da família, não
podemos nos isentar de cuidar de uma criança. (Sujeito Hilda)
As falas dos sujeitos Ana e Hilda trazem um tanto do caráter maternal de
algumas professoras que parecem, algumas vezes, não perceber a diferenciação entre as
funções. Segundo Pereira (2011), “tanto a escola quanto o ofício da docência estão
marcados pela referência feminina” [...], como se a complexidade de ensinar estivesse
efetivamente ligada à função materna (p. 103-104), uma função que, segundo o dito
popular, “...é padecer no paraíso”.
Ser feliz e padecer nessa felicidade é a própria ambivalência e o professor já não
sabe se ser professor “é algo que quer para sempre ou se o melhor é a mudança”
(Sujeito Inês). É preciso entender que o bem me quer e o mal me quer estarão
imbricados, não há bem-estar senão matizado por cores do mal-estar. Discutir estes
supostos paraíso e padecimento são, sem dúvida, uma nova tese a ser escrita.
O desprazer passa também pelo quesito (in)satisfação salarial, como se vê na
fala transcrita abaixo:
Nosso salário teve um bom reajuste no ano passado, mas isso foi
apenas para corrigir anos e anos de defasagem, mas ele ainda
está defasado. Se fosse um bom salário, não teríamos que
trabalhar três turnos ou até em outros empregos fora da
educação. Quase todos nós aqui temos mais vinte horas em outra
rede, trabalhamos das 7 às 22 (horas). Ainda tem a Professora
Ana que faz festas35 nos fins de semana! (Sujeito Célia)
É um fato conhecido a extensão de carga horária do professor. Frente a uma
remuneração que não acompanha o mercado, o professor se vê obrigado a trabalhar o
terceiro turno para dar conta das suas questões materiais. Mais agravante é a situação
daquele que realiza outras atividades, fora da área da educação, para ter esta
complementação salarial.

35

A pr ofe ss or a t em um a em pr esa de fest a s e r ecr e a çã o, em que t r a ba lh a n os fi n a i s de
sem a n a.

88

Houve discordância neste aspecto, já que o sujeito Professora Hilda, considera
que o salário é justo e compatível com a função.
Veja só: eu trabalho 40 horas, acho que o salário é justo. Tem
muita gente aí que não ganha nem metade trabalhando bem mais,
pegando pesado. Aqui a gente sofre, mas goza (rs). Tenho a
vantagem de ser dona de minha sala; quem decide ali sou eu!
(Sujeito Hilda)
A discussão foi acalorada entre o impasse da satisfação e da insatisfação com a
remuneração que, se para uns é satisfatória, para grande parte ainda é motivo de
desconforto e gera lutas e reivindicações da classe. O sujeito professora Denise encerrou
assim sua fala:
Pode ser bastante para um, insuficiente para outro, tudo é uma
questão de padrão de vida, mas a realidade é que nosso salário
não acompanha a inflação; é injusto diante de nossa função de
lidar com tantos sujeitos, de carregar a função de ser educador,
agora não só dos conteúdos das disciplinas, mas do que também
cabe à família. É injusto quando nos vemos hoje frente a uma
sociedade que não nos respeita como desejamos, não vê a
importância do nosso papel. (Sujeito Denise)
Essa fala suscitou outras que, em grande medida, concordavam com o que disse
a colega Denise. Os sujeitos revelam politização, são envolvidos com os movimentos
sindicais e conscientes de seus direitos; dois deles são professores da rede estadual e
apresentaram a mesma queixa, ressaltando que, em termos de remuneração, na rede
municipal é mais compensador.
No estado não obtivemos o percentual que pleiteamos, fizemos
greve e fomos punidos pela gestão que cortou nossos salários e
inseriu os sábados no calendário, além de prolongar o ano letivo
de 2012 até o mês de março deste ano(2013). O caráter dessa
medida foi mesmo de punição, como se fossemos meninos. Ainda
ficamos sem o aumento que pleiteávamos. (Sujeito Célia)
A escola do estado ainda tem um pouco mais de conforto para o
professor, temos mais autonomia, porque essa coisa de que na do
município “quem manda na minha sala sou eu” é um tanto
limitada. São muitas interferências da gestão, coordenação,
CRE36 e tudo mais; a vantagem é que o salário melhorou muito
36
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com o último aumento, que foi equivalente a mais de 30%, o que
acresceu uns mil reais no contracheque. (Sujeito Eny)
Há de fato uma remuneração maior na rede municipal, que o sujeito Professora
Denise não considera justa, dadas às demandas crescentes desta escola que assume hoje
sua função e a da família. Não é de se estranhar que alguns professores se vejam
também nesse lugar e já não saiba bem qual é sua verdadeira função.
4.2.3 Escola real: retrato de violência
A discussão sobre a Violência na escola brotou na entrevista como um fator que
contribui altamente para o mal-estar na escola. Segundo Radel e Ornellas (2010):
As múltiplas faces da violência – fraterna, doméstica, filial,
maternal, conjugal, parental – e até as sutilezas da agressão
podem ser nomeadas pelas palavras. Estas podem ter um sentido
velado ou até letal, parecido com o efeito do fermento. [...]
(ORNELLAS e RADEL, 2010, p.19)
O que afeta a escola não é só a violência que se produz nela, mas também a que
chega até ela. Os atos de violência contra o aluno em seu lar têm resposta na sala de
aula, reverberando em todos os atores daquele espaço. De acordo com o sujeito
Professora Joyce,
Eles apanham em casa e querem descontar aqui em todo mundo.
Tem que ter um lugar em que possam deixar fluir sua revolta, sua
dor, e o lugar que ele encontra é a escola mesmo. Com isso, o
professor também leva as sobras, sai todo mundo machucado
pelos problemas dele em casa.
Algumas vezes eles chegam tão descontrolados, querem brigar,
gritam, e quando nós vamos ver qual é o caso, percebemos que
eles estão sem comer nada desde o lanche da escola, no dia
anterior. Isso é uma violência contra a pessoa. (Sujeito Joyce)
Os sujeitos da pesquisa relatam uma violência que inclui agressões verbais,
agressões físicas, agressões veladas, e registram também esse outro tipo de agressão a
qual é assujeitado o aluno da comunidade: a ausência de condições primárias de
subsistência que inclui o atendimento das necessidades básicas de uma criança. Dentre
as tantas fomes a que se sujeitam, a física comumente é a mais urgente. E como
que e st e n úm er o cr esc e a
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violência gera violência, alguns reagem à dureza de suas vidas sendo mais duros ainda
com o outro.
A discussão sobre violência na escola estava na ordem do dia, visto que na
escola ao lado houve um fato que teve repercussão na mídia nacional: uma menor de 16
anos esfaqueou outra, dois anos mais nova, devido à ligação com um rapaz que
interessava às duas. Esta escola é construída no terreno vizinho e pertence também rede
municipal, com gestores diferentes, sendo que a da pesquisa – Escola Margarida –
trabalha com crianças até o 5º ano e a outra tem um público maior, atendendo crianças e
adolescentes até o 9º ano. São separadas por um muro de 1,50m e as janelas de três
salas da Escola Margarida se abrem para a outra escola, motivo pelo qual raramente são
abertas. Nestes dias falou-se muito da segurança na escola, ou da falta dela, da
banalização da vida e da adultização de crianças e adolescentes.
Foi registrado, também, como fator de violência ao direito da criança o tipo de
cardápio servido na escola; a alimentação oferecida, embora elaborada com zelo e com
ingredientes de qualidade, não satisfaz pela limitação.
Não tem faltado lanche, o menino já reconhece isso como um
direito seu. Mas é comum por semanas só ter mingau na escola,
nesse calor todo que temos aqui em Salvador, e eles reclamam,
ficam revoltados. Mas quando tem arroz e feijão, ou macarrão,
sopa, é uma festa. Na escola estadual é a gestão da escola que
decide o que vai ter na merenda, eles recebem a verba para isso.
Na nossa, aqui, vem direto da secretaria. E é muito mingau!! Ah,
ainda tem o detalhe: o açúcar é comprado por nós, fazendo
“vaquinha”. (Sujeito Joyce)
Para que atos sem intenção disparem a violência é muito simples, e é esta
violência que afeta a sociedade contemporânea em larga escala que assusta o professor,
que se sente responsável por cuidar e educar muitas crianças. O sentimento é de
“impotência, desespero, limitação, desvalorização” (Sujeitos Berenice, Célia e Joyce) e
isso realmente desestimula.
A violência velada também foi abordada; uma violência disfarçada que vem das
instâncias superiores, da comunidade que ameaça, do aluno que lembra ao professor que
seu pai está preso porque matou alguém ou que é poderoso porque é traficante. Difícil
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comparar e dizer qual é a pior. Fica claro que existem duas formas: a violência na escola
e a violência da escola (Alves, 2000).
4.2.4 A escola ideal
A escola ideal foi apontada como a “de antigamente”, uma escola que não eles
não conheceram do lugar de professor, mas que viveram no lugar de aluno. Uma escola
cujos professores eram respeitados pelos pais que, por sua vez, ensinavam a seus filhos
que professores também precisam ser respeitados
[...] nos dias atuais os pais querem mandar na escola, no
professor, não sabem mais o que é obrigação deles e delegam
tudo a escola. No meu tempo não era assim e escola pública é
que era escola boa. (Sujeito Joyce)
Eles depositam aqui seus meninos e querem que nós os
transformemos a despeito do que eles ensinam em casa. São
modelos tortos que essas crianças vão seguir, está tudo errado,
não sei o que fazer para voltar ao que era. (Sujeito Inês)
Uma das grandes queixas dos sujeitos pesquisados passa exatamente por este
ponto: não é mais definido qual é o lugar da família e o lugar da escola, estes se
confundem com o apoio da sociedade, até com amparo da lei quando esta dá à família
direitos sobre a escola, interferindo inclusive nas suas propostas curriculares.
A partir dessas escutas, foi possível perceber que há no professor marcas de um
sofrimento específico, o que aqui chamo de sofrimento psíquico docente, diante das
limitações e impossibilidades que se apresentam no seu exercício. Exercer esta posição
docente para muitos deles está para além de um desejo; passa por um compromisso que
o professor sente ter assumido de forma religiosa e do qual não pode se eximir, o que de
certa lhe fortalece frente às frustrações que são hoje inerentes ao ofício. Outro
componente que alimenta o professor na escolha e permanência nessa profissão é o
desejo latente e manifesto de que ele pode ser fator transformador da vida do aluno e,
quiçá, de uma sociedade.
Dentre os tantos aspectos desprazerosos apresentados, emergiu das falas dos
entrevistados o prazer anunciado com o avanço do aluno, seja no aspecto da aquisição
do conhecimento como no desenvolvimento de atitudes esperadas.
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O professor-sujeito entrevistado fala de uma escola ideal, mas remete sempre a
uma escola de um tempo remoto em que a ordem era presumida sem necessidade de
combinados. Tempo em que o aluno identificava no professor um mestre, por quem o
respeito era espontâneo e imediato; quando o que importava era que o aluno aprendesse
o que se ensinava, os conteúdos das enciclopédias, a tabuada, e não que ele fosse
agradado e estivesse confortável. A escola real por eles relatada é uma escola cuja
violência existe intra e extra muros, no grito e no silêncio, na pele e nas suas entranhas.
Os afetos que circulam pelo espaço escolar são de pequenos prazeres com o
sucesso do aluno, de angústia e frustração ante seus fracassos, mas desembocam
inevitavelmente numa investida libidinal por parte do docente.

4.3 O DESENHO E SUA EXPRESSÃO
O desenho precedeu qualquer tipo de letra escrita da humanidade, sendo uma das
modalidades mais antigas da expressão humana. No tempo das cavernas, homens e
mulheres primitivos desenhavam garatujas rupestres tentando expressar seus afetos
manifestos e latentes. Ao longo dos tempos, o desenho continuou a ser utilizado de
diversas formas expressivas. Segundo Campos (2010),
...o primeiro trabalho digno de menção sobre o desenho como fenômeno
expressivo, foi realizado por Ricci, em Bolonha, em 1987. Estudou
vários estágios da evolução do desenho da figura humana, realizado por
crianças, mas concentrou-se nos aspectos estéticos e na evolução da cor
e suas relações com a arte primitiva (p. 13).

Posterior a Ricci, aparecem outros estudos sobre o desenho, que continua sendo
uma forma de expressão na contemporaneidade, em todas as faixas etárias e em
qualquer nação; seu valor é fundante para a escuta do sujeito, cujos afetos subjetivos
podem estar expressos em seu traço, forma, cor, criação. Nesta pesquisa, este
instrumento foi utilizado com o objetivo de ver esta expressão, relacionando-a com os
dados da observação e da (entre)vista, considerando com Campos que “os desenhos
refletem, com muita sensibilidade, o stress situacional” dos sujeitos (idem, p.20).
Assim, a consigna expressa deu-se da seguinte maneira: Aqui você tem uma
folha de papel em branco e eu gostaria que desenhasse o bem me quer e o mal me quer
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da escola, e que construísse no mesmo papel uma história de mais ou menos dez linhas,
colocando em seguida um título. Foi dito que não usasse borracha. Nove dos 10
professores realizaram o desenho solicitado. Dos nove desenhos, ficou estabelecido que
seriam analisados três, aleatoriamente; como já foi dito, será analisada a expressão do
desenho, atividade possível à pesquisadora do seu lugar de pedagoga.
Os três desenhos expressivos suscitaram três categorias: 1- Bem me quer, 2 –
Mal me quer e 3 – Bem me quer, mal me quer, conforme segue. O primeiro retrata um
rosto de palhaço que flutua na folha de papel; o segundo traz uma estrutura que abriga a
família e uma outra figura, talvez professora, talvez aluna, e relata um desprazer na
função. A que é apresentada por último mostra duas correntes, uma inteira, com aros
presos, e outra partida, com elos soltos, que não se interligam. Apenas aros, não elos. A
seguir faz-se uma leitura subjetivada do que expressam os desenhos.
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Desenho 1 – Bem me quer

DESENHO EXPRESSIVO 1
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Vê-se no desenho 1 a imagem aparentemente alegre e sorridente de um palhaço;
percebe-se um olhar deslocado, quase assustado, que foge da expressão de alegria da
sua boca. Parece que o desenhista tentou ser simétrico na colocação dos cabelos
lateralizados, bem como na estampa do chapéu de bolinhas do palhaço. Houve um
empenho no registro dos detalhes, mas é um rosto sem corpo, incompleto. De certa
forma, esta pesquisa registra a existência de um professor sem forma, com prazeres e
desprazeres amalgamados, com afetos que tentam se equilibrar e se desequilibram numa
busca pela razão.
No registro escrito estão claros os afetos prazerosos desde o início quando o
sujeito diz: “Ser professora é muito bom[...]”, “[...]o prazer que as crianças sentem em
aprender eu sinto em ensinar”. Apresenta-se aí um bem me quer, a expressão do prazer
de ser professora mesmo diante de tantos indicadores de desprazer que emergiram nas
falas durante toda a pesquisa.
Na escrita, o sujeito diz que “[...] quando estou na presença do palhaço fico feliz,
radiante com a alegria que ele transmite.” É possível que o palhaço de fato transmita
alegria por suas roupas coloridas, seu sorriso espalhado, olhos e rosto colorido; mas fica
a pergunta: com quantos palhaços assim nos encontramos no cotidiano da escola? Essa
figura radiante de alegria está em que plano? Será uma máscara? A escola lembra o
circo? Ou será que o sujeito se esconde atrás do palhaço?
Percebe-se um professor sujeito do bem me quer, que registra na letra a sua
fantasia, o seu prazer e vai além: registra o prazer do aluno, talvez do aluno que deseja
ter. O título da história faz pensar que para esse sujeito ser professora seja ensinar e
aprender, e é possível que este processo se dê no manejo brincante, na fantasia.
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Desenho 2 – Mal me quer

FIGURA 5 - DESENHO EXPRESSIVO 2
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O desenho 2 já traz em seu título o signo do mal me quer na escola: “Desprazer
de ensinar”. Os traços apresentam um casal com o título no alto informando que é a
família, e sob outra copa uma figura feminina, talvez uma aluna, talvez uma professora.
Uma presente, outra ausente, não se sabe qual, mas vê-se aí a presença-ausência de uma
peça fundamental na escola.
No desenho as mãos se aproximam, mas não se tocam, talvez marcando essa
separação das duas instituições que reclamam um desempenho melhor da outra: família
e escola. As três figuras são disformes, mas parecem sorrir.
O texto produzido após o traçado do desenho traz uma alusão clara à ausência da
família enquanto fator desfavorável na escola e fundante para que se instale o mal-estar
no professor. Esse professor traz a queixa de muitos outros: deixa-se à escola o encargo
da educação familiar, ficando ao professor a incumbência de mediador entre a criança e
o conhecimento do mundo e da escola e agora, também, a função de família, fazendo
além do que é seu encargo.
A família contemporânea tem novos formatos e mesmo diante de um mundo
globalizado a escola ainda traz em si muitos preconceitos quanto a estas novas
formatações. Embora reclame a presença, por vezes se sente que a escola alimenta a
ausência da família em seu espaço, talvez também pela dificuldade de lidar com as
diferenças.
Até que ponto a escola acolhe essa família? Na fala da escola a família é
ausente, insuficiente, incompetente, não educa, não faz, não está, não atende. Este
sujeito parece estar no lugar do mal me quer, na queixa, vivenciando momentos de
desprazer na profissão. Diante de uma escola que simboliza que a família tem tantas
características desfavoráveis, não parece ser simples para esta família se aproximar
amigavelmente desta escola.
Muito se cobra para que as duas instituições, Família e Escola, formem uma
forte parceria em benefício do crescimento do aluno. No que toca ao modo de
organização escolar, com os conselhos escolares a família passa a ter um lugar na
escola, mas dentro de um limite muito claro. Sugere-se a aproximação das duas
instituições, mas não a fusão destas.
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Desenho 3 – Bem me quer, mal me quer

FIGURA 6 - DESENHO 3
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O desenho 3 foi nomeado, pela autora, de “Elo”. Traz a representação de uma
corrente com seus elos ligados. Ao lado e mais abaixo, há o traçado de uma suposta
corrente, essa com aros soltos, grupos de três ou quatro elos unidos, mas separados dos
demais. Uma corrente partida em alguns pontos, mas ainda é possível ser cunhada como
corrente.
O texto se inicia com uma fala sobre um ambiente de bem-estar:
Acredito que um ambiente de bem-estar, que nos proporciona
certa estabilidade emocional, é um local onde as pessoas confiam
umas nas outras, tem o seu trabalho, ou pelo menos o seu esforço
valorizado, sentindo-se um com todos, numa corrente unida. Ao
contrário, quando sentimos a falta de reconhecimento, o clima de
desconfiança, às vezes até a falta de respeito pessoal e
profissional, tudo isso causa um grande desprazer em estar no
ambiente de trabalho. (Sujeito Denise)
A leitura que se pode inferir a partir deste traçado expressivo, é que os afetos de
bem me quer e de mal me quer nesta professora estão amalgamados. São afetos
ambivalentes, estes recorrentemente escutados na escola contemporânea, lugar em que
se presentifica mais e mais a dor e a delícia de ser professor.
Não haverá bem me quer senão matizado de mal me quer, porque prazer e
desprazer, ausência e presença são constituintes do professor sujeito em seu trajeto
profissional.
4.4 QUADRO ANALÍTICO DOS DADOS DA PESQUISA
Com a Entrevista, ficou registrado que prazer e desprazer se nivelam no dia-adia da escola e demonstram relativa intimidade, de forma que quando um desestimula o
professor na sua prática, o outro vem e retroalimenta seu desejo, demarcando bem a
ambivalência de afetos que assola o professor.
O quadro 7, que nomeio de Cruzamento de dados da pesquisa, reúne os dados
colhidos com os instrumentos Observação e Desenho Expressivo, utilizados na
realização desta pesquisa.

100

INSTRUMENTO
DE
APREENSÃO

OBSERVAÇÃO

DESCRIÇÃO DO OBJETO
APREENDIDO
(CATEGORIAS)
A FADIGA NO FAZER
DOCENTE:
EXPRESSAO DE
DESPRAZER
DOCÊNCIA E
MATERNAGEM:
PRAZER E DESPRAZER
ENGENDRADOS NAS
MESMAS EXPRESSÕES
(EN)CANTO NA SALA DE
AULA

ACHADOS
DESPRAZER:
SOFRIMENTO
PSIQUICO DE
PROFESSOR
AFETOS
AMBIVALENTES: BEM
ME QUER, MAL ME
QUER
PRAZER
PRAZER

BEM ME QUER
DESENHO
EXPRESSIVO

MAL ME QUER

BEM ME QUER E MAL ME
QUER

DESPRAZER:
SOFRIMENTO
PSIQUICO DE
PROFESSOR
AFETOS
AMBIVALENTES: BEM
ME QUER, MAL ME
QUER

QUADRO 7 – CRUZAMENTO DE DADOS DA PESQUISA

Após estas observações singulares, emergiram seis categorias nos dados
coletados com a observação e o desenho expressivo; as categorias foram descritas no
quadro, provenientes de três escutas específicas: prazer, desprazer e os afetos
ambivalentes de prazer e desprazer. A ambivalência de afetos na escola é um dos
achados relevantes da pesquisa, e sobre ela Ornellas37 (s\d) afirma que
A ambivalência, muitas vezes, é apresentada com certo mal-estar e
desvela a dificuldade que o professor tem enfrentado em lidar com o
novo, com o diferente em sala de aula. Superar este mal-estar implica
que o professor no cotidiano da sala de aula sustente o sentido
simbólico da ambivalência na relação pedagógica e possa construir
representações que forneçam o encontro da escuta desses discursos,
para entender as marcas do desejo que circulam entre estes e aqueles
(s\d, p. 9).

37

ht t p: // www. a n ped. or g. br /r euni oes/ 31r a / 1tr a ba lho/ GT 20 -4974--In t . pdf, Aces sa do
em 20 – 03 - 2013
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É esta ambivalência que faz o ponto de equilíbrio dos afetos que circulam na
escola. Se os prazeres e os desprazeres estão em um mesmo ponto de nivelamento, é a
ambivalência, este engendramento dos afetos que mantém o professor na condição de
espera de momentos melhores.
Assim, após analisar o prazer e o desprazer escutados nos três instrumentos
aplicados nessa pesquisa, foram agrupados em três categorias distintas, considerando a
simultaneidade dos dois tipos de afeto, prazeroso e desprazeroso, recorrente nos
achados: bem me quer, mal me quer, como a seguir é mostrado:
a) Prazer na sala de aula - Bem me quer
b) Desprazer: sofrimento psíquico do professor – Mal me quer
c) Afetos ambivalentes: Bem me quer, mal me quer.
Prazeres, desprazeres, dores e delícias serão sempre marcados no exercício
docente. Assim como em todo fazer, é o lugar de prazer que se procura (mesmo que
esse prazer seja viver enlaçado com o desprazer).
A delícia de ser professor é um afeto presente no sujeito dessa pesquisa.
Verificou-se que os professores que trabalham com as primeiras séries das séries iniciais
encontram maior prazer no trabalho, seja pela relação possível com a criança ainda
cedo, bem no início de sua formação, da formação de hábitos e costumes, seja por
gostar de lidar com crianças menores.
Foi possível verificar que a lida com a criança-aluno também é um dos motivos
maiores para a dor e o mal me quer do professor em seu ambiente de trabalho, a sala de
aula; entre os nove e dez anos, fase marcada precocemente pela pré-adolescência, tem
sido difícil influenciar positivamente o aluno; ele traz grudado ao peito uma forma
rebelde de ser, de não aceitar as propostas dos adultos e quer fazer valer, a qualquer
custo, o seu desejo a despeito de uma ordem coletiva que deve existir. Associado a isso
existe uma família ausente, que se sente culpada por esta ausência e que de um modo
geral lhe falta a lei, não criando limites na educação, resultando em crianças
empoderadas erroneamente, que acreditam estar no seu campo de poder definir sozinhas
os caminhos do ensino e da educação escolar. O descaso do sistema também é motivo
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causador de sofrimento no professor, somado a tantos outros do dia-a-dia na escola,
conforme foi possível verificar in loco durante o período da pesquisa
E assim se faz no professor o sentimento pendular, ambivalente: se por um lado
o sistema, a ausência da família, a violência dentro e fora da escola promovem
desprazer, desconforto e desânimo, por outro lado o mesmo professor se sente investido
de um certo desejo de fazer valer seu trabalho, em busca de um lugar de bem me quer,
mesmo que atravessado pelo sofrimento psíquico.
Estes achados reforçam a ideia de que sempre haverá objetos perdidos, posto que
todo sujeito é constituído pela falta. O professor-sujeito estará sempre em busca de
obturar suas faltas, construindo novos desejos e procurando novas saídas para o
(im)passe educativo.
Tirar pétala por pétala, deixá-las cair, perdê-las retrata o bem me quer, mal me
quer que aqui brotou de um desejo de viver o agora. É bem e mal, Eros e Tanatos, muito
e pouco, mas vai além de valores dicotômicos quando pude constatar um continuum de
afetos que se enlaçam e se complementam. Subverto a brincadeira quando percebo, ao
despetalar a margarida, que a grande pergunta é: o que queres de mim? É bem-querença
ou mal-querença? Restam duas pétalas, resultado dessa pesquisa sobre o sofrimento
psíquico do professor na escola contemporânea: Bem me quer e Mal me quer.
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V
ENSAIO (IN)CONCLUSO:
DUAS ÚLTIMAS PÉTALAS
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5 ENSAIO (IN)CONCLUSO: DUAS ÚLTIMAS PÉTALAS

Percorrida a longa rota investigativa, escuta após escuta, trago a pergunta em
busca da resposta: o que faz o professor e a professora permanecerem num lugar dito de
mal-estar, diante da constatação de desvalorização, desrespeito e sofrimento psíquico
em que se encontram? A pesquisa Bem me quer, mal me quer: sofrimento psíquico do
professor-sujeito na escola contemporânea tratou inicialmente de três objetivos:
analisar os fatores que fazem o professor permanecer na prática docente mesmo diante
das marcas de desprazer, sofrimento e mal-estar na escola, observar as marcas de prazer
e de desprazer na prática docente em uma escola pública municipal e identificar o que
mobiliza o sofrimento do professor-sujeito no cotidiano da escola.
Observo até então que o objetivo geral, que é analisar os fatores que fazem o
professor permanecer na prática docente mesmo diante das marcas de mal-estar na
escola, em certa medida foi alcançado. Neste momento em que a pesquisa tem um
desenho quase final, já na banca de avaliação, afirmo, com base na escuta aos sujeitos
da pesquisa e à própria escola, que o professor permanece porque confia no que faz;
permanece porque se sente responsável diante de sua escolha profissional e diante de
um aluno que, se em por um lado é fonte desprazer e afetos turbulentos, por outro
possibilita ao professor-sujeito um espaço para exercitar a esperança (significante
trazido pelo docente) e o desejo.
Dentre os achados da pesquisa, encontrei no trajeto da observação marcas de um
professor que se sente cansado, fatigado, doente e padecido diante da transferência com
o aluno. O professor-sujeito lança mão da sedução e é seduzido quando canta e faz o
aluno cantar nos atos que compõem o ritual da escola. Torna-se quase possível entender
porque é que o professor fica nesse lugar docente e doente, que o atrai e trai
simultaneamente num fazer cujas ações por mais que sejam planejadas tornam-se
sempre inesperadas.
Com relação aos objetivos específicos, foi possível observar as marcas de prazer
e desprazer do professor na sua prática na escola municipal, com a aplicação dos três
instrumentos de colheita de dados. Na observação, o prazer mostrou-se no (en)canto, na
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sedução de quem seduz e é seduzido pelo olhar e pela escuta. O desprazer se revela na
observação pelo cansaço tantas vezes falado, afeto recorrente na vida do professor. A
entrevista marca o prazer na constatação dos avanços do aluno e o desprazer nos atos
claros e velados de violência e descaso com a educação. No desenho o prazer é marcado
pelo bem me quer do sorriso do palhaço e trouxe uma reclamação de desprazer pela
ausência da família, esta que se deseja na parceria com a escola.
Identificar o que mobiliza o sofrimento psíquico do professor sujeito no
cotidiano da escola foi o segundo dos objetivos específicos; o professor sofre diante de
sua impotência frente à violência cotidiana e ao descaso dos poderes públicos com a
escola na qual ele se encontra. A violência percebida refere-se também a que existe
dentro da escola, nos conflitos não resolvidos entre os pares, no descaso de uns, no
maltrato de outros, e fora da escola, seja na comunidade que não respeita a escola
enquanto lócus de utilidade pública e espaço para acolhimento, crescimento físico,
cognitivo e psíquico das crianças. Não se isenta ainda a violência que a criança sofre na
família e que inevitavelmente traz para a escola, seja com sua dor ou com sua resposta
também agressiva.
Resgato, neste ponto, o problema da pesquisa, que tem a pretensão de
identificar como se sente o professor ou professora nas escolas públicas municipais de
Salvador, e como esta forma de sentir e estar desse sujeito reverbera na escola,
marcando nas inter-relações o bem-estar e\ou o mal-estar. Observa-se que atualmente a
rede municipal vive uma crise de paradigmas quando a política do governo tenta colocar
pelo avesso as conquistas históricas pedagógicas. O professor encontra-se na trincheira
e fala, ainda que timidamente, do seu desconforto. O problema ainda vai além quando
tenta perceber como se desenrolam os afetos na ambiência destes espaços educativos
em que sujeitos se (re)constroem no dia-a-dia frente às relações transferenciais e aos
conhecimentos, aos limites e às possibilidades com que se defrontam numa sociedade
cuja Lei está em crise.
Espero ter conseguido fazer emergir a análise da colheita de maneira
aprofundada em que o enunciado e a enunciação, o avesso, o direito, as reticências, o
silêncio, o pranto, o ato falho, a pausa, a ironia possam ser semiotizados e que eu tenha
podido tornar claro o que em algum momento encontrou-se obscuro.
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A forma de sentir e estar desse professor sujeito da pesquisa é pendulante, ora
prazer, ora desprazer, afetos amalgamados, ambivalentes, que fazem eco numa escola
cuja voz está emudecida. Foi possível ver um sujeito cujo prazer e desprazer de ser
professor muitas vezes se dissolve no dia-a-dia da profissão, em meio aos afetos
ambivalentes que a circundam.
Diante dessa constatação, resta falar dos achados dessa pesquisa. Bem me quer
representou a interface prazerosa da escola, cuja impressão se inscreve no professor
partindo de seu desejo de ser professor e de buscar prazer na sua práxis. Neste achado,
docência e maternagem se confundem e invocam uma separação, ser-para-ação, lugar
necessário na escola, cujos sons cantam e encantam a infância.
O mal me quer se faz presente diante de um sofrimento psíquico que afeta o
professor no seu exercício diário, frente às suas relações com os sujeitos e com as
impossibilidades da escola. O desprazer encontra lugar onde a violência se instala, seja
qual for a sua face, provocando sofrimento psíquico. E o bem me quer, mal me quer,
afetos imbricados que simbolizam a falta constitutiva do sujeito, foi representado pelo
desejo, um desejo que pendula num vai e vem corrente entre o prazer e o desprazer, a
dor e a delícia, o bem-estar e o mal-estar, fazendo entender que um faz giro com o outro
num continuum fortemente marcado nesta pesquisa. Não há bem me quer sem mal me
quer, não há bem-estar sem mal-estar, é um dentro e fora que se confundem
continuamente, tal como na fita moebiana.
A pesquisa se viu frente a um professor sujeito de afetos ambivalentes, sofrido e
esperançoso, construtor e reconstrutor de uma escola referente.
É necessário deixar registrado aqui os afetos e os fantasmas que assombraram a
pesquisadora que tantas vezes ouviu do outro: você só quer bem me quer!! Foram
angústias, desejos, sensação de mãos amarradas na aplicação dos instrumentos, sendo
não uma professora desta mesma rede, mas a pesquisadora ética e ciente do seu papel
naquele lugar. Foi prazeroso seguir a rota dessa pesquisa num percurso feito a dois;
considero que parei momentaneamente, mas não guardei o lápis; há muito o que se
escrever ainda nestas folhas de prazeres e desprazeres da escola. Sinto que saio da
garatuja para o delineado de um desenho de bem me quer, mal me quer, possivelmente
rico em detalhes ainda por desvelar.

107

Pretendo que este instrumento de estudo se torne uma leitura pública e que possa
contribuir para o entendimento dos afetos na escola, especialmente daqueles que
mobilizam o professor-sujeito no seu fazer. Num estudo doutoral, para o qual me
empenho, essa temática terá implicação teórica e epistemológica e tentará abarcar as
nuances que escaparam neste estudo dissertativo.
Agora é hora do aceno quase final; o tempo que me cabe ainda nesta academia
será de dedicação quase exclusiva para que este estudo de mestrado se torne uma
referência nesta temática, permitindo à escola um novo olhar sobre si mesma. Saio
pensando que há muito ainda a se desvelar nesta escritura que autentica um semi-saber
não sabido.
Tomo de empréstimo a pintura de Goya, nomeada A woman reading a letter
(Uma mulher lendo uma carta), a qual estampa a página de abertura dessa escritura, para
endereçar esta carta aos leitores:
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Salvador, 24 de setembro de 2013.
Caro Leitor,
Quando comecei a escrever sobre o sofrimento psíquico do professor,
encontrei entre meus pergaminhos uma reprodução da obra de Goya, a qual
estampa a página inicial deste volume. Apropriei -me da imagem lá contida por
encontrar nela elementos que metaforizam o meu objeto de pesquisa.
Possivelmente a obra se encontra imobilizada numa moldura antiga, tal
qual a escola pesquisada, cujas cores escuras e i ndefinidas não fazem com que
perca sua função educativa. Por e la circulam sujeitos que padecem de um
sofrimento, manejados pela pulsão de vida e de morte. Ainda fazendo um exercício
de uma acuidade minuciosa, vejo na tela duas mulheres que parecem represen tar o
Mal me quer e o Bem me quer; se por um lado parecem sombrias e enlutadas, por
outro, ao portar um guarda -sol, talvez possam expressar, mesmo pelas bordas, os
respingos de um agalma.
Sinto nessa imagem que elas se aproximam e se distanciam da escola, tal
como o princípio figura e fundo da teoria da Gestalt, numa troca constante de
lugar, num querer sair e querer ficar, afeto ambivalente simbolizado pelo amódio.
Retorno à página inicial e observo, entrevisto e desenho meu título dessa
pesquisa. Vejo a obra de Goya presentificada nesta letra que escrevo e sou tentada
a fazer imaginariamente a torção dessa imagem quando escuto o desejo destas
duas mulheres de retornarem para escola, levando na sua bagagem o bem me quer,
mal me quer, agora ressignificados, com o seu luto possivelmente reelaborado, ou
não, e apaziguadas, ou não, com o seu sintoma.
Abraço de incertezas,
Leide Antonino.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Como mestranda do Programa de Pos-graduação e Extensão em Educação e
Contemporaneidade da UNEB, venho convidá-lo(a) a participar e contribuir com minha
pesquisa que nomeia-se BEM ME QUER, MAL ME QUER: O SOFRIMENTO
PSÍQUICO

DO PROFESSOR-SUJEITO NA ESCOLA CONTEMPORÂNEA,

considerando que a mesma tem a pretensão de contribuir positivamente para a melhor
reflexão sobre os temas que investiga. Declaro que registrarei os dados com a garantia
de que estas informações serão tratadas como confidenciais e com o principal objetivo
acessar os aspectos da (des)autorização docente e investigar sua contribuição para a
construção do bem-estar ou mal-estar docente. Ressalto que os dados coletados serão
utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados na defesa e no volume da
minha dissertação de mestrado, sem descartar a possibilidade do material vir a ser
publicado posteriormente em forma de livro. Como se trata de participação voluntária,
consideramos que pode desistir de participar da pesquisa no momento em que desejar.
Para outros esclarecimentos, ponho-me à disposição.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Título do Projeto: BEM ME QUER, MAL ME QUER: O SOFRIMENTO PSÍQUICO
DO PROFESSOR-SUJEITO NA ESCOLA CONTEMPORÂNEA.
Pesquisadora: Edileide Maria Antonino da Silva. TEL. (71) 9163 6644
Orientadora: Maria de Lourdes Soares Ornellas
Instituição: Universidade do Estado da Bahia - UNEB

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Eu, .................................................................................................., por meio deste
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que recebi explicações claras e
detalhadas quanto aos objetivos e finalidades do presente estudo, bem como de seus
procedimentos. Afirmo, também, que fui esclarecido sobre a garantia de privacidade
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quanto às informações que forneci; que receberei uma via deste termo; que estou ciente
de que os dados coletados serão divulgados apenas para fins científicos e que poderei
retirar meu consentimento, a qualquer momento, se assim julgar necessário.

Salvador, _____/_____/_____

Assinatura: ____________________________________
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EDUCAÇÃO, PRÁXIS PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DO EDUCADOR - Lp 2

SOLICITAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
SALVADOR - SMED

Salvador, 25 de agosto de 2012

Ao
Secretário de Educação do Município de Salvador
Prezado Senhor Secretário Carlos Bacelar
Solicito

autorização

para

proceder

com

pesquisa

na

Escola

Municipal

XXXXXXXXXXXX, localizada a XXXXXXXXXX. O objetivo da pesquisa cujo
objeto de investigação visa também contribuir com a qualidade dos processos
educacionais e com a própria escola da rede, considerando que a pesquisadora pertence
a mesma na condição de docente. Esclareço que a pesquisa faz parte da Dissertação de
Mestrado do Programa de Pós Graduação da UNIVERSIDADE DO ESTADO DA
BAHIA, PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE, sob a realização da mestranda Edileide Maria Antonino
da Silva.

Informo, de antemão, que assumo o compromisso de divulgar os dados resultantes da
pesquisa para esta secretária da forma que for acordada posteriormente, seja
diretamente nas escolas-objeto, nas CRE’s ou no órgão central, de acordo com o que
for acordado entre as partes.

Desde já agradecemos.
Atenciosamente,
Edileide Maria Antonino da Silva
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA

a) Organizar uma sala confortável, com o grupo em círculo, e entregar a cada um
uma margarida, flor do bem me quer, mal me quer.
b) Iniciar com solicitando que fale sobre:
1 – A escolha da profissão
2 – A motivação principal para esse exercício atualmente
3 – Principais pontos prazerosos e desprazerosos da escola
4 – O que tem feito para tornar a profissão mais prazerosa
6 – O professor tem fome de que
7 – Autoridade docente
8 – Escola ideal

c) Pedir que desenhe o bem me quer, mal me quer da escola.

d) Solicitar que escrevam umas 10 linhas sobre seu desenho.

e) Dar um título ao desenho.
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INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS

1. Gênero:

( ) Masculino

( ) Feminino

2.Estado Civil: ( ) Solteiro/a ( ) Casado/a ( ) Viúvo/a ( ) Separado/a
3.Cor ou Raça: ( ) Branca ( ) Preta ( ) Amarela ( ) Parda
( ) Indígena

( ) Negro

4. Faixa etária:
( ) até 30

( ) 31 a 40

( ) 41 a 50

( ) 51 a 60

( ) 61 a 70

( ) mais de
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5. Titulação:
(

) Graduação (

) Especialização

( ) Mestrado

( ) Doutorado

6. Área de formação inicial _____________________________________
7. Área de Pós-Graduação ______________________________________
8.Renda: ( ) 01- 02 salários mínimos ( ) 02- 05 salários mínimos
( ) 05- 10 salários mínimos ( ) acima de 10 salários mínimos
9. Quantos tempo de trabalho docente?
( ) menos de 5 anos; ( ) de 6 a 10 anos; ( ) de 11 a 15 anos; ( ) de 16 a 20 anos; ( ) mais de 21 anos.

10. Carga Horária na Unidade Escolar: _____ semanais
11. Turno(s) de atuação:

(

) Matutino

(

) Vespertino (

) Noturno

12. Atua em outras escolas ou instituições educativas?
( ) SIM

( )

NÃO

13 Tem outro emprego fora da educação?
( ) SIM

( )

NÃO
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INSRUMENTO DE OBSERVAÇÃO
EM SALA DE AULA
Interações entre os
professor e aluno na sala de
aula
Relação transferencial
professor - aluno
Exercício da autoridade
Expressões de prazer do
professor
Expressões de desprazer do
professor
NO PÁTIO E CORREDORES DA ESCOLA
A interação entre
professores

A relação transferencial
com os demais alunos

A relação com o grupo de
apoio da escola

A relação transferencial
com o grupo gestor
Observações:
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