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Resumo:
O artigo em apreço traz resultados da pesquisa sobre professoras do ensino básico, que atuam
na rede privada de ensino (BH-MG). O problema levantado se assenta em dois fenômenos que
perpassam o trabalho imaterial dos docentes. O primeiro fenômeno é o da proletarização.
Enquanto assalariados, não resta dúvida que dependem do salário precário e das relações
assimétricas de trabalho. O segundo fenômeno é o da imaterialidade do seu trabalho, dado que
se trata de um trabalhador cuja base é a interação com o outro e o produto são os resultados
conseguidos pelos estudantes. Porém, tais resultados não mostra o valor trabalho de fato do
professor. A pesquisa, de conteúdo qualitativo, baseou-se nas imagens e representações que os
docentes sobre seu trabalho com as crianças. As narrativas mostraram educadoras submetidos
a cansativas horas de trabalho e que convivem adoecimentos, a violência, o medo e a
obrigação de serem mães e pais de seus alunos. O trabalho aponta a desvalorização do
trabalho dessas professoras tanto do mercado, dos responsáveis das crianças e dos próprios
professores, que romantizam a infância e navegam na esperança de seu ofício um dia será
valorizado.
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Introdução

Desde o século XIX, a presença feminina é marcante na prática docente. Aliás, como

afirmam Vianna (2001) e Costa (1995), nota-se muitos que muitos trabalhos enfatizam a

predominância de mulheres na composição sexual na Educação Básica. Vianna também

aponta há diversas pesquisas na área da docência que explicitam a presença feminina, porém

sem explorar as relações de gênero que estão imbricadas também nas instituições

educacionais.

Muito já se discutiu da emergência de uma classe média erguida no Brasil devido à

falta de professores capazes de fazer as crianças aprenderem a ler ou lidar com as letras

(PESSANHA, 1994). A valorização do antigo magistério não resistiu ao tempo. A crescente

necessidade de mais escolas, a entrada da mulher no mercado de trabalho configurando a

feminização da categoria que opera com as crianças, não deixou de ser apontada como

mecanismos desvalorizadores da profissão docente.

Há uma predominância de mulheres na Educação Básica no Brasil, especialmente na

Educação Infantil e nos primeiros anos da Educação Fundamental. Contudo, o dia a dia das

docentes que trabalham no setor privado tem ganho escassa atenção dos pesquisadores, talvez

por causa de que esses empreendimentos vejam essa possibilidade de serem investigados com

desconfiança ou porque receiam revelações comprometedoras desnudem uma realidade

desabonadora em conteúdo e natureza.

O trabalho em tela busca compreender como a relação entre gênero, trabalho e

docência se inter-relaciona com o mundo da educação privada no Brasil.  Para tanto, foram

coletadas entrevistas com mulheres docentes numa da rede particular de ensino de Belo

Horizonte, Minas Gerais. A pesquisa teve como alvo compreender as dificuldades no trabalho

que desempenham em sala de aula.

As entrevistadas e seu local de trabalho

A pesquisa teve por fundamento o sigilo das informações e o nome utilizado é

somente para detectar o objeto. No mesmo caminho segue-se o sigilo em relação aos

entrevistados reservando-lhes o anonimato e a impossibilidade de identificação.

Neste sentido, foram entrevistados todos os profissionais do ensino, totalizando 10

docentes, uma estagiária, a qual além de lecionar auxilia no trabalho com os estudantes e a

diretora, somando 12 entrevistadas. Como cumpre os regulamentos propostos da pesquisa, em

hipótese nenhuma será deixada clara a possibilidade de reconhecimento dos entrevistados,

tampouco a instituição que, felizmente, abriu suas portas.



A presente organização é uma escola com moldes patrimoniais e familiares. Sua

estrutura é simples e, como parece ser norma nesse cenário da educação das crianças nas

grandes, médias e pequenas cidades, ela faz parte do grande montante de pequenas escolas

que agregam meninas e meninos da região. A observação da organização revela um

estabelecimento que foi adaptado para o funcionamento da escola. Sua arquitetura não carrega

complexidade. No exterior, muros altos mantêm a "segurança". Paredes limpas e portões com

"portinhola" fecham o cenário nada convidativo ao ato de aprender. Na realidade, a escola

segue o que acontece em muitas outras instituições escolares, os muros trazem a famigerada

“sensação de segurança” própria do pensamento policial. Contudo, não foi percebida a

presença de seguranças e câmeras.

Entre dados, relatos e considerações

Como dito anteriormente, foi legado as mulheres um lugar na formação dos infantes,

sendo que os homens não tiveram tanto espaço com as crianças. Provavelmente, a sociedade

patriarcal colaborou incansavelmente para isso e reservou este papel às mulheres que, como

tudo indica, o recebeu de bom grado. A escola em pesquisa é uma micro cena dessa realidade.

Não se percebe homens professores. Se existem trabalham somente em áreas consideradas

masculinas como as atividades de capoeira que se desenvolve extraclasse. O espaço é

feminino, mas é simbolicamente patriarcal, tal como a “Casa Grande” e a “casa da gente”.

A associação entre espaço privado da casa e espaço público do trabalho também foi

comum na ideologia laboral taylorista que se reformou com o desenvolvimento da sociedade

pós-industrial (BRAVERMAN, 1987; BELL, 1973). Ao contrário do trabalho industrializado

alicerçado na produção em massa, o trabalho no denominado “setor de serviços”, tal como o

dos professores, tem resistido ao tempo e apresentado mudanças nos padrões de sociabilidade

(BARROS, 2004). Neste sentido, casa e trabalho - especialmente no caso da educação infantil

- se não se completam se confundem, principalmente, nas relações tecidas pelas professoras

com os alunos. Como já visto, elas se revestem de “gestoras” de relações conturbadas na

família.

Uma instituição em frangalhos que vive as mudanças radicais da modernidade. Os

vínculos sociais já pulverizados no núcleo familiar tendem a mudar o perfil nas escolas ou

mesmo fortalecer outros mecanismos de reciprocidade. Nas palavras cansadas de uma

professora:

Na segunda-feira as crianças vêm com toda a carga de casa. Aquela criança que não
tem limite em casa, na segunda-feira, pra mim é mais difícil. Ela chega com tudo de
casa, não tem um pingo de limite. Os pais deixam fazer o que querem, então
segunda-feira ela chega e ela quer fazer o que quiser aqui também. Eu fico, não é



moldando a criança, mas trabalhando a criança durante a semana. Ai na segunda-
feira foi difícil porque ela está rebelde, ela não quer aceitar. Ela está querendo ficar
do mesmo jeito que é na casa. Na terça-feira parece que ela já dá aquela assentada:
“Opa! Estou na escola. Ontem foi o oba-oba, hoje é a terça-feira”. Então a terça, a
quarta, a quinta e na sexta-feira tanto os alunos quanto a gente também já está
cansado da semana inteira. Aí você vê também que eles já ficam mais agitados. É na
segunda e na sexta, durante a semana é mais tranquilo. Hoje eles sabem que é sexta-
feira, véspera do dia das mães, então eles estão com o fogo total. Querem ensaiar,
querem fazer trabalhinho pra mãe. Então na sua sala, você fica o tempo todo
envolvido com aquilo e cansado. Chega no final do dia você está quebrada. Às vezes
você fala assim: “Nossa! São poucos alunos... mas são poucos alunos...” (Entrevista
n° 05).

Não foi uma nem duas professoras que revelaram a “grande responsabilidade que

carregam” e o “amor aos meninos” e aos “pequenos” que chegam de suas casas para estudar.

Apesar da resistência, do cansaço, do sofrimento, as professoras persistem e enfrentam

corajosamente as mudanças radicais nas relações oriundas de uma sociedade do risco (Beck,

2010). É claro que muitas mudanças foram assistidas ao longo do tempo. Mas, tal como

mostra o depoimento a seguir:

Eu sou satisfeita com o que eu faço. Gosto muito. Se for pensar tem quatro anos que
eu estou aqui. Eu gosto. Tem dia que eu saio daqui quebrada. Mas eu chego em casa
e renovo. Eu falei outro dia: “Ao mesmo tempo em que eles te sugam, eles te
repõem aquela força.” Às vezes você está trabalhando assim... Aí você sai e fala:
“Nossa, eu não estou dando conta”. Tem um caso a tarde que essa criança me suga
muito. Aí eu chego em casa... Ontem mesmo, eu cheguei: “Nossa gente, eu estou
muito cansada. Porque hoje meu aluno me tirou do sério”. Me tira do sério, ele não
quer fazer nada, aí você fica tentando. Conversa, vai pelo lado bom, conversando
numa boa e ele não quer fazer nada. Vai me cansando. Ele além de não fazer, ele
atrapalha. Aí tem dia que eu saio daqui bem sugada. Mas eu vejo retorno, mesmo
que às vezes, ele me irrita muito. Ele chega: “Oh, professora! Eu gosto muito de
você”. Aí vem e te dá um abraço. Você olha e diz: “Gente! Nem parece aquele que
estava ali me perturbando”. Mas no geral eu gosto do que eu faço e isso facilita
(Entrevista n° 05).

O depoimento da professora, dentre tantos outros, revela que no caos, ou na crise que

perpassa a educação “nem tudo está perdido”. A questão da responsabilidade novamente vem

à tona e, a despeito da resistência ao outro, as docentes sublimam, controlam nervos, respiram

fundo, choram, mas não fogem à responsabilidade diária. Salários baixos, nervos de aço,

contas a pagar e desvalorização em todos os sentidos não são mecanismos resistentes ao

chamado do outro. Pode ser exagero aos olhos do senso comum, mas a responsabilidade como

categoria analítica, tão em falta no “capitalismo da flexibilidade” (SENNETT, 1999) resiste

nas salas de aula diante da perda da identidade, da reciprocidade com o outro e da constante

necessidade de sermos bons, tal como asseverou Sennett (1999):

“Quem precisa de mim?” É uma questão de caráter que sofre um desafio radical no
capitalismo moderno. O sistema irradia indiferença. Faz isso em termos dos
resultados do esforço humano, como nos mercados em que o vencedor leva tudo,
onde há pouca relação entre o risco e recompensa. Irradia indiferença na organização
da falta de confiança, onde não há motivo para se ser necessário. E também na



reengenharia das instituições, em que as pessoas são tratadas como descartáveis.
Essas práticas óbvia e brutalmente reduzem o senso de que contamos como pessoa,
de que somos necessários aos outros. (Sennett, 1999, p. 174).

É imperioso afirmar que a profissão docente ainda está longe deste cenário,

especialmente quando se trata da educação infantil. As docentes se apegam a importância de

suas funções. Não são muitas as profissões que trabalham diretamente com o cuidado, com o

“ser ainda em formação” e com a necessária interatividade com o desconhecido (TARDIF;

LESSARD, 2011). A sala de aula, tal como nos ensina Morais (2008), é um palco

privilegiado de tais ações, nas quais educando e educador se respeitam com lealdade,

liberdade e diversidade. Provavelmente, é diante de tais condições, especialmente a

necessidade de reconhecimento e cuidado do outro, que a docência como profissão resiste aos

tempos flexíveis e desencaixados, como respectivamente Sennett (1999) e Giddens (1991)

assinalaram.

Os infantes menores precisam ir ao banheiro, aprender a lavar as mãos, enxugar os

dedos, pentear os cabelos, comer devagar e até serem cuidadas nas higienes mais básicas. De

qualquer modo são sujeitos que necessitam de cuidado, apesar da crescente demanda por

disciplina, autoridade, limites e princípios. E nada que possa operar em desfavor da liberdade.

Pelo contrário, a liberdade compreende a responsabilidade já mencionada e, por definição, é

limitada pela cultura da disciplina, das normas coletivas, tácitas e formais oriundas da família

e realimentadas na escola. A liberdade, por natureza, é resultado de ação responsável desde a

análise franca e sincera dos contratualistas. Sem esta ação a liberdade inexiste. Não é por

acaso que Freire (1996) afirma que “educar exige o reconhecimento de ser condicionado”

(FREIRE, 1996, p. 53), bem como a existência da liberdade, do respeito, da autonomia, da

criticidade e da autoridade:

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como
processo permanente. Mulheres e homens se tornam educáveis na medida em que se
reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens
educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou educabilidade. É
também na inclusão que nos tornamos conscientes e que nos inserta no movimento
permanente de procura que se alicerça a esperança (Freire, 1996, p. 58).

Desnecessário bater na tecla que o docente lida com a “inconclusão” deste sujeito.

Rousseau (1995) em “O Emílio”, já afirmava da necessidade de educar para a emancipação

humana. Mais que isso, acreditava ele no poder do ator em aprender a despeito do educador. É

uma educação com liberdade, mas em nenhum momento longe do contrato social. Rousseau

somente quer respeitar as idiossincrasias do sujeito criança, deste ser pensante que utiliza

ostensivamente a razão o qual merece muito amor, respeito e reconhecimento. Contudo, longe

da visão utópica do filósofo francês encontra-se um mundo bastante diferente, no qual se



navega em relações de indiferença. E nas palavras do filósofo contemporâneo, também

francês, Gilles Lipovetsky (2005, p. 21-22):

A indiferença cresce. Em lugar nenhum o fenômeno é tão visível como no ensino,
no qual, em alguns anos, com a velocidade relâmpago, o prestígio e a autoridade dos
professores desapareceram quase completamente. Hoje em dia, a palavra do Mestre
deixou de ser sagrada, tornou-se banal e situa-se em pé de igualdade com a palavra
da mídia e o ensino se transformou em máquina neutralizada pela apatia escolar,
feita de atenção dispersa e de ceticismo desenvolto em relação ao saber. Grande
confusão dos Mestres. Este desafeto pelo saber que é bem mais significativo do que
o tédio dos estudantes, que é variável. Por isso a escola se parece menos com uma
do que com um deserto (embora a caserna também seja um deserto), onde os jovens
vegetam sem grande motivação ou interesse. Portanto, é preciso inovar a qualquer
preço: cada vez mais liberalismo, participação, pesquisa pedagógica e lá vem o
escândalo, pois quanto mais a escola dá ouvidos aos alunos, mais eles abandonam,
sem barulho e sem alvoroço, esse lugar vazio. Assim desapareceram as greves de
após 1968, a contestação se extinguiu; a escola é um corpo mumificado e os
professores compõem um corpo fatigado e incapaz de lhe insuflar vida (Lipovetsky,
2005, p. 21-22).

Das palavras do filósofo, as quais não deixam de causar mal-estar, é bom um olhar

atento sobre o trabalho das professoras. Há tempos já se sabe do descaso, da desvalorização e

do desrespeito com o professor. Na “era do vazio”, na esteira de Lipovetsky (2005), do risco,

tal como quer Beck (2010), os docentes sofrem a corrosão do caráter tal como deseja Sennett

(1999). A mercantilização, a feminização, a proletarização não podem aparecer como

verdades absolutas em condições nas quais o docente encontra-se exaurido. Os mais atentos

poderão falar que é “de tudo um pouco”. Talvez seja, mas na escola em pesquisa, as

professoras estão cansadas. Apesar da baixa remuneração, do apoio, da relativa liberdade em

sala de aula e a relação tranquila com a direção, é unânime o desespero, o desamparo, a

sensação de que “não vai dar conta”, de “estar sendo sugada”, “humilhada” e “quebrada”.

Ressalta-se aqui uma patologia que tem acometido os professores, a Síndrome de

Burnout. Trata-se de uma síndrome que aparece na literatura como resultado de vários

elementos (CODO; VASQUEZ-MENEZES, 1999). Ela tem como característica primordial a

“desistência psicológica” em relação ao dia a dia no trabalho. Uma espécie de sofrimento

invisível do ator que no ato laboral tem por função cuidar das pessoas.

De acordo com as narrativas das professoras o cansaço existe, é latente e por vezes

manifesto em palavras e gestos. Ele se encontra mais evidente em relação á rotina cotidiana

do que no ato do cuidado em si. Horários, agendas, hierarquias, a organização laboral, as

tarefas, as obrigações, os pais, as mães, os salários, são temas recorrentes nas entrevistas.

Outras relações, contudo, são produzidas em paralelo ao cansaço cotidiano, como o estudo, a

família e o modo de como se colocar no mundo. É claro que a relação com o estranho que se

modifica é difícil, mas esta dificuldade é potencializada por outros determinantes. A

passagem do saber que requer competência também opera como vitalizadora do cansaço e,



por ressonância, do sofrimento das professoras. Ao perguntar como se sentem após dias de

trabalho as docentes asseveraram que:

Às vezes eu estou mais cansada, mas no geral eu tenho alegria de acordar, de vir
para o trabalho, não tenho assim... Tem vez que a gente cansa mais. Tem vez que a
gente está mais esgotada. Acho que vai de casa também, né? Do que a gente tá
passando em casa e reflete um pouco aqui. Mas no geral eu não tenho dificuldade. A
gente fica estressada em casa, né? Briga um pouco, xinga um pouco, mas não tem
assim... É estressante às vezes, essa vida de professor (Entrevista n° 02).

Aqui a gente fala muito. Gasta muito a voz. Então isso cansa demais. É essa falação.
Falar sempre a mesma coisa, falar, chamar atenção. Falar, falar, falar. Repete muito:
“Não pode isso”, “Não pode aquilo”. “Agora é hora disso”. “Agora não é hora
disso”. “Vem cá”, “Não faz isso”. “Agora é hora de ir para sala”, “Agora é hora de ir
fora da sala”. “Fazer xixi é no banheiro”, “Não é na roupa”. (Entrevista n° 07).

As narrativas, dramáticas em certo sentido apontam para três campos claramente

delineados. O primeiro é o campo que revela “o que faz o professor na educação infantil e no

ensino fundamental”. Não seria exagero afirmar que este profissional “faz de tudo um pouco”.

Sua multifuncionalidade, que na literatura aparece como competência é mais do que

perceptível. É de sua competência a socialização, a normatização de ações, a formação, a

configuração de limites, a orientação, a higienização, a organização do tempo, dos

movimentos, sem falar as obrigações e da responsabilidade já mencionada quanto ao cuidado

com os filhos dos outros.

O segundo campo é o da liderança em sala de aula. Já se disse que “sala de aula não é

para qualquer um”. Todavia, esqueceu-se de mencionar que “não é qualquer um que pode

lecionar para crianças”. As falas das professoras revelam mulheres potentes, firmes, fortes e

assertivas. Provavelmente, é neste nível de formação escolar que vamos encontrar o que

realmente é a educação. A educação que vem das palavras latinas educare ou educere, as

quais são largamente interpretadas como “abrir caminhos para” ou “conduzir para fora” e/ou

“conduzir para outro lugar”. De qualquer forma não deixa de ser um privilégio, apesar de que,

para se sair bem os pedagogos parecem apontar para um professor que atue como um

“superdocente”. Nas intensas palavras de Imbernón (2010):

Tudo isso implica considerar o professor como um agente dinâmico cultural, social e
curricular, capaz de tomar decisões educativas, éticas e morais, de desenvolver o
currículo em um contexto determinado e de elaborar projetos e materiais curriculares
com a colaboração dos colegas, situando o processo em um contexto específico
controlado pelo próprio coletivo (Imbernón, 2010, p. 22).

As letras do autor mencionado caem como luva na ideia de um superprofissional da

educação. Para Imbernón os professores “querem dar conta de tudo" e, na realidade, não

possuem capacidade para tanto porque são vulneráveis e, em certos “contextos" impotentes,



ainda mais em tempos de mercado como vitalizador das relações entre estudantes e

organização escolar. No entanto, tais palavras apontam para o terceiro e último campo, muito

claro na narrativa a seguir, na qual o sofrimento no trabalho fica mais do que evidente:

Ah! Eu gosto, mas eu não sei se vale a pena esse esforço todo que eu faço. Porque
eu fico muito cansada, sabe? Muito! Dá vontade de chorar... (pausa). (Cansada)
desses meninos, eles são chatos demais. Esse ano está muito difícil. Ano passado os
meninos eram menores. Eles me respeitavam mais, hoje em dia eles não estão nem
aí pra você. Eu falo muito com as minhas amigas que quando os meninos vão
crescendo eles começam a pensar, e isso é ruim pra gente. Porque você não
consegue dominar eles. Eles te dominam. Eu me sinto humilhada de vez em quando:
já ganho pouco, trabalho muito e eles têm essa liberdade de fazer tudo que quer com
você. No final, chega sexta-feira eu não quero nem olhar, sair de casa. Eu estou
muito cansada. Estou muito estressada. Eu não quero conversar com ninguém. Eu
não quero sair pra lugar nenhum (Entrevista n° 01).

A ideia de “ter que dar conta de tudo”, a ansiedade de que “os meninos vão

crescendo”, a sensação de perda da autonomia, da vitalidade, da identidade e da autoridade

são elementos próprios do sofrimento. Uma categoria que no Brasil recebeu enorme

ressonância na obra de Christophe Dejours (1992). Para o médico do trabalho francês, a ideia

de sofrimento é central nas relações de trabalho. Por diversos motivos homens e mulheres

sofrem, mas o autor aponta para o que denomina “estratégias defensivas” que o próprio

trabalhador produz em relação de trabalho. Na verdade, Karl Marx já havia chamado atenção

para este fato, destacando os processos de alienação e de coisificação do ser humano. Sua

Pergunta: “O que constitui a alienação do trabalho?”, segue uma resposta lapidar:

Primeiramente ser o trabalho externo ao trabalhador, não fazer parte de sua natureza,
e, por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter um
sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas
energias mentais e físicas mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O
trabalhador, portanto, só se sente à vontade em seu tempo de folga, enquanto no
trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, porém imposto, é
trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio
para satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo
fato de, logo que não haja compulsão física ou outra qualquer, ser evitado como uma
praga (Marx, 1983, p. 93).

O sofrimento como parte integrante do trabalho parece fazer parte da natureza do

processo de trabalho capitalista. Na realidade é bom frisar que de natural nada existe no

processo laboral. Tanto na esfera do trabalho material como imaterial as relações são

socialmente produzidas e não deixam de revelar fontes de poder, submissão do outro e

exploração. O sofrimento como categoria analítica aponta para uma chave de explicação da

força vital retirada dos docentes em trabalho. Uma força invisível, “força moral” ou mesmo o

que vem sendo chamado de competência por alguns autores. É esta dificuldade de “seguir em

frente” sem sofrimento que vem retirando dos docentes a capacidade de “desenvolver



livremente suas energias mentais e físicas” e, ao contrário, potencializando a insatisfação, a

desistência e o mal-estar.

Na escola em pesquisa as docentes afirmam não abrir mão do lazer que, em um olhar

atento, não aparece como determinante tampouco como privilégio ou direito. Elas afirmam

em baixo tom que frequentam clubes, academias, igrejas, faculdades, universidades e casas de

parentes. Além disso, gostam de “curtir o final de semana com o namorado”, “ver filmes”,

“sair para o shopping” ou “ficar com a família”. Mas é praticamente unanimidade na vida das

docentes o exercício de várias funções. Longe do controle do tempo, as professoras fazem o

que podem e repetem a já sabida sobrecarga de atividades que demandam as relações

familiares e os afazeres domésticos, intensificados pelo sadismo e pelo masoquismo próprio

das famílias patriarcais brasileiras:

Eu procuro (descansar), mas... porque eu tenho filhos... Eu procuro estar com eles
em algum lugar que eles gostem de ir. Levar no clube, no parque, nesses lugares.
Casas de familiares ou ficar dentro de casa. A gente fica tão cansada. Quando tem
um tempinho livre você quer mais é descansar (Entrevista n° 08).

Lazer eu posso te dizer que eu não tenho muito não. Eu sou casada, tenho uma filha
adolescente. E fora daqui é dona de casa. Eu tomo conta de casa, lavo, passo,
cozinho, faxino. Eu que faço tudo em casa. (...) Junta o da escola com o de casa,
junta os dois, ai dá o cansaço (Entrevista n° 06).

O tempo imprevisível e de difícil controle revelam professoras “oniscientes”,

“onipotentes” e, paradoxalmente, incapazes de dividir trabalho e lazer. Dificilmente estão

desatentas ao mundo dos alunos crianças/adolescentes. Longe da percepção da “sociabilidade

dividida”, elas afirmam aproveitar o tempo livre em relações carregadas de trabalho.

Muito já se falou que o campo da docência é também composto por relações de

emoção. No entanto, é preciso insistir que nestas relações a opressão não é uma boa

companheira. Pelo contrário, o tempo livre talvez seja o melhor e mais próspero momento de

criação e fundamentação de ideias. Tempo este do professor que não é utilizado tal como o

tempo da escola. Logo, é tempo não remunerado ou pouco remunerado, pois dele o docente

não tem o controle. A ilusão e a visão romântica da docência alimenta a esfera do sofrimento,

porque ao trabalho não concluído em sala de aula agregam-se as atividades domésticas,

religiosas e outras tantas que as docentes não têm controle, pois trata-se de temporalidade não

ritualizada e porque ainda traz o sentimento de que toda a “tristeza acaba no próximo sorriso

da criança”.

Pode-se argumentar ainda em relação ao fenômeno da resiliência, uma palavra bonita

que caracteriza a capacidade humana de superar o sofrimento ao mesmo tempo em que

restabelece o equilíbrio e busca novos sentidos. Na obra de Dejours (1992) é apontada esta



capacidade do trabalhador justamente quando ele, em contato com o objeto de trabalho luta

contra as forças que o levam para o campo da doença (mental ou física).

No claro caminho aberto por Marx, Dejours (1992) acredita que é na própria

organização do trabalho que o sujeito deve encontrar esta capacidade, haja vista que “a

organização temporal do trabalho, a escolha das técnicas operatórias, os instrumentos e os

materiais empregados permitem ao trabalhador, dentro de certos limites é claro, adaptar o

trabalho às suas aspirações e às suas competências” (DEJOURS, 1992, p. 52). A crítica é

direcionada, principalmente, ao modelo de organização gerencial e do trabalho taylorista

assentado na clara divisão das atividades laborais, dos tempos, ritmos e movimentos

corporais, bem como da pesada hierarquia, repartições, planos de carreira, sistema de

controle, avaliações, resultados e responsabilidades.

O problema reside é no conflito que emerge, desenvolve e planta raízes entre a

organização do trabalho, a economia psíquica e os desejos dos sujeitos. A situação do

trabalho, imposta na base da insignificância do trabalhador é produtora de medo, ansiedade,

vergonha, depressão, desprazer, cansaço e sofrimento. Nas palavras do médico francês:

A vivência depressiva compensa de alguma maneira os sentimentos de indignidade,
de inutilidade e de desqualificação, ampliando-os. Esta depressão é dominada pelo
cansaço. Cansaço que se origina não só dos esforços musculares e psicossensoriais,
mas que resulta sobretudo do estado dos trabalhadores taylorizados. Executar uma
tarefa sem investimento material e afetivo exige a produção de esforço e de vontade,
em outras circunstâncias suportadas pelo jogo da motivação e do desejo. A vivência
depressiva alimenta-se da sensação de adormecimento intelectual, de anquilose
mental, de paralisia da imaginação e marca o triunfo do condicionamento ao
comportamento produtivo. (Dejours, 1992, p. 49).

Os professores não estão distantes do quadro delineado. Com base nas ideias de

Dejours (1992) identifica-se que os professores, especialmente, os entrevistados, estão

“quebrados”, “cansados”, próximos à “desistência” física e psicológica, mas que ainda

encontram possibilidades de adaptação, especialmente, devido às crianças e o eterno mito da

mulher professora e sacerdote do saber (COSTA, 1995). Neste caminho é compreensível a

divergência das narrativas. Algumas docentes afirmaram, categoricamente, ter o interesse -

em caso de novas oportunidades - em deixar a profissão. Inquiridas sobre esta possibilidade

destacaram que:

Sim! Já pensei algumas vezes. Mas por falta de não ter outros meios, de capital
mesmo, não tem como sair. Outra faculdade não. Não faria. Eu tentaria abrir alguma
coisa pra mim, relacionada a aula de reforço ou então... Eu gosto muito de trabalhar
com criança, então penso muito em salão de festas, essas coisas assim. Se eu tivesse
condições (Entrevista n° 09).

Em alguns momentos sim. (E porque você não desistiu?) Porque eu não tive
oportunidade de outra coisa. (Se você tivesse agora, você acha que desistiria?) Não
sei. Talvez, sim. Mas a gente fala assim, mas no momento volta atrás. É uma coisa
que eu gosto de fazer. A gente gosta. É cansativo, mas eu gosto de fazer (Entrevista



n° 11).

Apesar do cansaço, da desmotivação evidente nas narrativas, da não participação dos

pais, “das turmas”, da desvalorização social e dos baixos salários, as professoras mostram

resistentes às sociabilidades que configuram o sofrimento crônico de Dejours (1992). A

fadiga, a ansiedade, a insatisfação, o pouco tempo fora do trabalho são relações efêmeras

diante das “estratégias defensivas”, “macetes” e formas de adaptação no trabalho. A relação

com os alunos, ao contrário do que apregoa o senso comum, é tensa, por vezes sádica e

perversa. Na maioria das vezes não é rotineira e surpreende o professor.

Porém, as professoras da escola em estudo revelam um curioso paradoxo: Ao mesmo

tempo em que denunciam que o cansaço é maior que no passado, que os alunos não são os

mesmos e que já pensaram em deixar a profissão afirmam que vale continuar a persistir nela.

Argumentam que controlam bem as salas, que trabalhar com crianças é compensatório, que

elas são fonte de inspiração, esperança e perseverança:

Então eu falo uma vez e eles me respeitam, porque eu também escuto muito eles.
Sento, converso, sabe? A gente tem um diálogo aberto dentro de sala de aula. Então
eu não tenho dificuldade quanto a regência de turma, Quanto a desobediência, essas
coisas. Já teve? É logico que a gente tem, né? É lógico que a gente já teve. Mas eu
não tenho muita dificuldade. Igual tem professor que não consegue colocar ordem
em sala, às vezes até desiste da profissão. Eu não tenho isso. (Você já pensou em
desistir da profissão?) Não. (Entrevista n° 07).

A leitura, a interpretação e a ressignificação das práticas laborais seriam formas para

mudar a realidade. É claro que a realidade de Dejours (1992) não é a mesma que a de Marx e

esperar uma “revolução” nesta “modernidade recente” (YOUNG, 2002) é ilusório. Daí a

necessidade da percepção da palavra, das relações e do silêncio dos atores no locus de

trabalho. Esta identificação do que o corpo e logo depois a psique dizem é uma boa chave

heurística para explicar o sofrimento vivido pelos docentes. Um passo importante a se dar é a

busca do prazer, da ressignificação dos sentidos e de novos sentidos para o “saber fazer” no

trabalho com o objetivo de tornar as relações laborais toleráveis e permitindo, em longo

prazo, a construção social de um trabalho fundamentado nas idiossincrasias de cada um. A

ausência desta possibilidade só tende a aumentar a “crise da civilização” e o distanciamento

do homem de um modelo ético de sociedade.

A ausência de um sentido socialmente construído capaz de substituir o sofrimento
vivido individualmente tem consequências na evolução efetiva, mental e somática
do doente, fora de uma construção social do sentido do sofrimento o risco principal
é o non sense da doença. A consequência disso é o desânimo, a decepção, às vezes
até o desespero, que sabemos que muito contribuem para acelerar o curso dos
processos mórbidos (Dejours, 1992, p. 166-167).

Nesta ótica, vale frisar que a desvalorização, a insignificância de ações, a fadiga, o



desrespeito e as relações tensas com os alunos em relação à autoridade são fenômenos

potencializados pelo baixo salário, pela violência, o descompromisso dos responsáveis, tanto

da esfera política como da privada e pela violência.

O reconhecimento do trabalho é certamente um dos pontos importantes da sociedade

moderna. Talvez para os professores o reconhecimento como necessidade seja até mais

importante que qualquer outra. Contudo, nessa sociedade excludente, na qual inevitavelmente

vemos mudança profundas no campo da educação e de suas sociabilidades, os docentes não

são à prova de mudanças. É importante afirmar que não é por acaso que sua finalidade vem

sendo colocada em questão (NÓVOA, 2008).

No que concerne às relações de desrespeito as docentes são assertivas em apontar o

descaso dos alunos e das alunas em relação à subjetividade do professor e ao conteúdo

oferecido em sala de aula. Lamentam a ignorância das crianças e o mesmo dizem dos pais. As

mudanças a cada ano não parecem melhorar a situação, tampouco as relações tecidas com os

responsáveis. Os alunos continuam, em geral, os mesmos e a família, mesmo ausente não tem

o interesse em saber o que acontece com os filhos na escola. O resultado são crianças sem

limites e diante dos acontecimentos que fogem do controle a culpa tem recaído sobre as

professoras, haja vista que pais e mães acreditam em filhos potentes, infalíveis, e corretos

como anjos. Nas entrevistas a condição objetiva dos professores é clara:

A questão da criança não te respeitar. Às vezes se torna mais difícil ensinar a uma
criança que uma coisa é errada. (E quando isso acontece como você se sente?) Mal,
não vou falar que bem porque, por exemplo, você vai chamar a atenção da criança e
ela diz: “Ah! Você não manda em mim”. Então às vezes você fica assim: “Meu
Deus, uma criança de cinco, três anos, falando isso com você”. A gente fica triste, às
vezes você tem um carinho tão grande por aquela criança. Ficar triste é pensar que
às vezes, a criança não gosta de você, porque depois que você for analisar vê que
não é por que... passa um pouquinho a criança já esqueceu. Já está te abraçando:
“Tia eu te adoro, Tia isso, Tia aquilo”. Mas naquele momento você tem um baque.
A criança falar: “Você não manda em mim”, “Não vou fazer isso”, “Não quero fazer
aquilo”. Então às vezes você toma um susto, mas você não pode passar isso pra
criança. Você tem que ser firme, falar que manda sim, que ela está na sua sala, a
autoridade ali é você e que ela tem que te respeitar (Entrevista n° 04).

A violência difusa, simbólica e materializada em palavras recebe novos contornos e

tensões quando aparecem os casos de agressões físicas e verbais que levam ao limite a

impossibilidade de reciprocidade (VELHO, 2000). Em tais casos as docentes entrevistadas

chamaram atenção para as crianças gostarem de “bater”, “empurrar com força” e “morder”. O

contato físico e o uso da força física permitem não somente verificar a agressividade

manifesta. Permite, mais do que isso, perceber uma situação social tensionada, esgarçada,

com professores medrosos e humilhados. Obviamente essas relações ficam mais complexas

no final de semestre. Mas onde existe a possibilidade da ameaça ou ela como relação, existe o



medo e a possibilidade da violência aberta, cruel e brutal.

Hoje, por exemplo, eu apanhei de um aluno. Os pais não aceitam que tem um
problema, tudo bem que já faz tratamento psicológico, mas que bate. Bateu na
ajudante e me bateu também. Então assim, está fora de sala. Está com a dona da
escola. A ajudante apanhou. Ele bateu nela e ela deixou. Isso acontece com
frequência, ele bate na diretora, bate em quem tiver. Eu cheguei e falei: pode me
mandar embora por que eu não estou dando conta. Por que não vou ficar apanhando
de aluno. É a primeira vez que está acontecendo isso em dez anos, mas chega em um
ponto em que você diz assim: Meu Deus! Por que isso está acontecendo? Para os
pais é bilhete, chama para conversar, já veio, mas ai tem que fazer. Ou tem que fazer
e os pais não agem certo. Aí temos todo um trabalho. Acaba com o clima todo da
sala de aula, aquele clima gostosinho, deixam todas as crianças agitadas, ai tem que
conter todas as crianças em uma sala, como eu tenho, 19 alunos, todos ficam
agitados por que viram um menino batendo na professora. Jogando a carteira no
chão. Ai todos ficam agitados: Você não pode fazer isso? Até voltar para a rotina do
dia a dia. Ai fica difícil. (Entrevista n° 03).

Trabalhar em uma conjuntura desconfortável, humilhante, sem respaldo e as mínimas

condições de segurança e defesa produzem, na esteira de Dejours (1992), os mecanismos de

defesa. Nas falas das professoras é claro o lamento em relação ao amadurecimento dos alunos

os quais vão ficando “mais fortes e inteligentes”. O uso da autoridade, como salientado, é um

mecanismo que a docente pode lançar mão, mas que leva ao cansaço e ao sentimento de

desrespeito. Todavia, chega a ser hilária a situação das docentes. As crianças, a despeito de

todas as pesquisas e informações que até a TV joga sobre o imaginário coletivo, ainda são

vistas como “anjos”, “pequeninos indefesos” e “seres que precisam de proteção”. É bem

verdade que muitos comportamentos, dependendo da situação, fortalecem esse imaginário.

Todavia, já se sabe que as crianças aprontam, “jogam” com o adulto, fazem pirraça, birras e

levam a efeito situações que, no caso em pesquisa, os pais tendem a ignorar.

Em suma, sendo o lugar das mulheres docentes no ambiente escolar que traz inúmeros

adoecimentos e carregado de situações de precariedade, falta de reconhecimento e carga

excessiva de trabalho, o que resta dizer é que o mundo do capital tem pouco ou nada a

oferecer para os ideias e sonhos dessas docentes.

Conclusão

À guisa de conclusão, é preciso dizer que poucas profissões são tão interativas quanto

a dos professores. Por natureza, a relação é dialética, pois a existência do estudante está

condicionada à existência de quem ensina. Logo, temos uma relação interativa na qual o outro

faz parte do enredo da relação social que se desenvolve geralmente numa complexa “célula”,

a sala de aula. Na sala de aula de uma escola da iniciativa privada, as professoras são

silenciadas no que toca as suas reivindicações, abrindo-se o caminho para a ansiedade e o



medo. O resultado esperado é o sentimento de impotência e fragilidade.

Frágeis e impotentes, é comum também no silêncio encontrar a violência. Professoras

não deixaram de comentar que tem vontade de “dar um soco no aluno”, revidar, empurrar e

marcar. De todo modo, a interação é, por vezes, sofrida e tomada por conflitos, bastando que

o outro diferente e condicionado por princípios morais e religiosos trate de causar mal-estar

em uma simples aula. E não é preciso muito, somente que a docente seja um pouco mais

arrojada, cheia de interrogações e provocações. Neste caminho o outro inesperado toma

diferentes perfis, por vezes é totalitário, arrogante e impetuoso, outras vezes é curioso,

inquieto e sedento de saber.

Por último, é forçoso pensar na categoria destes professores que tem pouca ou

nenhuma ação coletiva. A profissão foi tomada nos últimos anos por uma espécie de “vale

tudo”, a ponto de uma docente regozijar com a desgraça de outra. O fenômeno é generalizável

porque se um professor anda recebendo ameaças, críticas ou mesmo está em conflitos com

alguns alunos, pode esperar que o outro professor aproveite dessa situação. Pode até ser

inconsciente, mas o mundo silenciado pela violência latente tem resultado em professores

doentes, cansados, amargurados, deprimidos e desistindo da profissão.
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