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ação”. 
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RESUMO 

 

O trabalho docente no ensino superior: a relação entre indisciplina e o 
sofrimento psíquico 

 
As mudanças na esfera das condições de trabalho do professor têm despertado 
preocupações em estudiosos, especialmente no que diz respeito à saúde desse 
profissional como aspecto fundamental para a qualidade da educação. Entre as 
adversidades vivenciadas pelo professor na escola, destacam-se situações variadas 
que podem estar relacionadas ao comportamento dos alunos, muitas vezes 
caracterizados pela apatia, desmotivação e indiferença, à rotina de trabalho, à 
exigência pela produtividade. Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo 
compreender as relações entre a indisciplina e o sofrimento psíquico no trabalho 
docente no Ensino Superior. Para tanto, buscou-se identificar como o professor 
define a indisciplina; investigou-se como o professor descrevia o sofrimento psíquico 
(desgaste mental) no exercício do seu trabalho e; analisaram-se, a partir do discurso 
docente, as relações entre a indisciplina e o sofrimento psíquico. A metodologia 
escolhida para a obtenção dos dados foi a pesquisa de investigação qualitativa, na 
modalidade de pesquisa de campo. A coleta dos dados se deu por meio de 
entrevista semiestruturada e observações participantes em salas de aulas. 
Participaram do estudo dez professores (as) do primeiro e quarto termos de um 
curso de Licenciatura em Pedagogia de uma universidade particular do interior 
paulista. Os resultados apontaram que, para os professores, o sofrimento psíquico 
pode ser representado por quatro categorias: i) sobrecarga de trabalho; ii) 
expectativas de resultados; iii) não identificação do professor com a função docente; 
e iv) falta de motivação do aluno. Já no que se refere à indisciplina, os professores 
recorreram às terminologias tais como moral, respeito, motivação, autonomia e 
indiferença.  Mais especificamente nas observações, foram evidenciadas, nos 
comportamentos dos alunos, como manifestações de indisciplina, tais como as 
conversas paralelas, o entra e sai em sala de aula e o uso inadequado de aparelhos 
tecnológicos (celulares e notebooks). Espera-se que essa pesquisa permita, a partir 
da compreensão de como os docentes vivenciam as questões relacionadas ao 
sofrimento psíquico no trabalho, fornecer subsídios para que estratégias de 
intervenção sejam planejadas. Novas investigações são indicadas para que possa 
ser ampliado o entendimento sobre as necessidades existentes na realização do 
trabalho docente.  
 
Palavras-chave: Trabalho docente. Indisciplina. Sofrimento psíquico. 
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ABSTRACT 

 

Teaching work in higher education: the relationship between discipline and 
mental strain 

 

The changes in the sphere of the teacher’s work conditions has awakened worries of 
researchers, especially regarding to the professional’s health as a fundamental 
aspect of the quality of education. One of the adversities the teacher has to face in 
school is the students’ behavior, sometimes characterized by apathy, demotivation 
and indifference towards the work routine and the demand to be productive. This 
way, this research has the goal of understanding the relations between indiscipline 
and the detrition of the mental health in the work of a teacher in Higher Education.  
Taking this into consideration, we sought a way to identify how the teacher defines 
the indiscipline and the mental detrition at work and analyze, from the teacher’s 
speech, the relations between these variables. The methodology chosen to obtain 
this data was the research of qualitative investigation, in the genre of field research. 
The data collection was done through semi structured interviews, and, observations 
in the classroom. Ten teachers, from the first and fourth semesters of a Pedagogy 
degree in a private University in the state of Sao Paulo, took part in the study. The 
results show that for the teachers, the psychological struggle can be represented in 
four categories; i) high work load; ii) expectations with results; iii) non identification of 
their function as a teacher; and iv) lack of motivation from the students. When we 
discuss indiscipline, the teachers resort to terminologies like moral, respect, 
motivation, autonomy and indifference. More specifically in the observations, it was 
evident in the students’ behavior, as manifestations of indiscipline, parallel talks and 
inadequate use of technological distractions (cellphones and laptops). It’s hoped that 
this research allows, from the comprehension of how the tutor lives with the 
questions related to the emotional struggle at work, provide assistance so that the 
intervention strategies are planned ahead. New investigations are recommended so 
that we can amplify the understanding about the existing needs for the 
accomplishment of the teacher’s work. 
 
Keywords: Teacher’s work. Indiscipline. Mental detrition. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Minha filha inocente. Vem pra mim toda contente. Pai vou me 
matricular (Zé Geraldo).   

 

 A sensibilidade das palavras de Zé Geraldo corresponde ao meu 

desejo permanente de estudar, o de constituir uma trajetória intelectual, profissional 

e pessoal que começou na infância, especialmente na gravidez de minha mãe. 

 Ao estabelecer conexões entre o meu interesse de fazer um mestrado 

em educação e a minha infância, lembrei-me de um tema adequado para a escolha 

do objeto de estudo: o meu nome próprio, escolhido por minha mãe, ainda grávida 

de mim, para homenagear a sua professora primária. Nesse momento vi constituída 

minha primeira relação com a docência. Posteriormente, já com uns seis anos, 

aproximadamente, minha mãe me apresentou uma linda coleção do corpo humano, 

em livros ilustrados com fotos coloridas dos órgãos dos indivíduos.  Apesar de minha 

mãe ter aguçado o meu interesse pela leitura, ela me proibia de manusear a 

coleção, para eu não ver as imagens genitais. Surgiu daí o desejo da pesquisadora, 

porque eu vivia procurando os livros para pesquisá-los.  

 Fui crescendo, e pessoas inesquecíveis fizeram parte de minha vida, 

contribuindo, direta ou indiretamente, na realização dos meus estudos e, 

consequentemente, desta pesquisa. A trajetória de minha formação acadêmica se 

deu tardia, aos trinta e nove anos, aproximadamente. Eu tinha em mente cursar 

Belas Artes, mas era impossível, porque as Universidades de Presidente Prudente 

não ofereciam esse curso, e estudar em outra cidade era inviável para mim, porque 

na época meus filhos eram pequenos. Segui em frente, buscando algo que ajudasse 

a realizar o meu desejo: fazer um curso superior e ser uma pesquisadora. Um dia, 

conversando com minha irmã psicóloga, ouvi dela a sugestão de cursar Psicologia. 

“Faça psicologia! Você será uma ótima psicóloga. E digo mais, tu gostarás da 

Psicanálise”. Com essa conversa, minha irmã despertou em mim a vontade de 

estudar Psicologia.  

Do diálogo com minha irmã, surgiu a trajetória acadêmica e a 

profissional psicóloga, porém, ainda estava adormecido em mim o gosto pela 

educação, talvez por ter convivido com três tias professoras durante a minha 

infância. Atualmente, duas tias estão aposentas e se sentindo realizadas, com 
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certeza por terem consciência de que fizeram lindos trabalhos em Educação Infantil. 

A outra tia faleceu, mas viveu muito contente, apesar dos obstáculos por ela 

enfrentados, especialmente nos dias de atribuições de aulas, pois ela morava muito 

distante da Diretoria de Ensino, e sempre precisava viajar.  

Os anos se passaram...  E mesmo depois de formada em Psicologia, 

aumentava cada vez mais o desejo de continuar a estudar. Descobri, então, também 

o prazer de fazer pesquisas, por meio de estágios obrigatórios realizados no período 

de graduação e de especializações, especialmente, a partir das atividades 

desenvolvidas na área da educação. As ações inseridas nas aprendizagens 

corresponderam às seguintes especializações: “Psicologia Clínica Psicanalítica”, 

“Psicopedagogia Clínica e Institucional”, “Formação Docente em Educação 

Profissional Técnica na Área da Saúde” e “Gestão Escolar”. Nos momentos em que 

estive presente nas instituições de ensino (Básico, Médio e Superior), pude 

presenciar inúmeras situações de conflitos entre educadores e estudantes; 

familiares e educadores; gestores e familiares; os momentos tensos em decorrência 

de comportamentos indisciplinados... Da convivência com tais situações de conflito e 

da constatação das suas várias faces pude construir o meu objeto de estudo.  

Iniciei minha trajetória profissional atuando como Arte Educadora, 

ministrando oficinas para adolescentes e, como educadora, ministrando aulas em 

cursos de formação para professores de ensino fundamental, médio e superior. 

Dessa vivência, surgiu a visão do trabalho docente, confirmando a direção do objeto 

de estudo. De fato, muitas vezes vi nos discursos dos professores os desafios por 

eles enfrentados no dia a dia, sobretudo os referentes à indisciplina escolar, à falta 

de limites e regras, fenômeno que se tornou presente em manchetes de jornais, pela 

gravidade de algumas atitudes estudantis.  

Prossegui fazendo uma interface entre a teoria e a prática, tentando me 

aprofundar em elementos relevantes para o ensino-aprendizagem, razão pela qual, 

ainda inspirada em tudo que vi e “aprendi” com as professoras, tias e colegas, fui 

inserida no contexto de um Mestrado em Educação de uma Universidade, onde, 

como aluna especial, pude obter valorosas contribuições, advindas de uma disciplina 

intitulada “Políticas Públicas: Gestão da Educação” e do grupo de pesquisa 

“Contexto escolar e processo de ensino-aprendizagem: ações e interações”, inserido 

na Linha de pesquisa 2: “Formação e Prática Pedagógica do Profissional Docente”. 

Esses eventos de estudos me proporcionaram momentos de discussões reflexivas 
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e, dentre tantos conceitos abordados, sempre emergiam o trabalho docente, o 

sofrimento, o cansaço, salas de aulas superlotadas, baixos salários, 

comportamentos indisciplinados e outras variáveis que “inviabilizam” a realização do 

ensino-aprendizagem de forma prazerosa. Portanto, todas as reflexões me ajudaram 

a justificar a minha pesquisa.  

   Percebe-se, na trajetória exposta, que este trabalho surgiu da 

conjunção de vários fatores de diferente natureza: de observações das relações 

sociais (alunos, professores e orientadores), de relações afetivas (mãe, filhos, tias e 

irmã), de situações de estudo e trabalho (estágios, cursos ministrados e 

frequentados). Todas essas situações me permitem afirmar que minha escolha deu-

se por contingências particulares e pessoais, mas não poderia deixar de atribuir a 

importância dos cursos frequentados, que me deram o suporte teórico adequado às 

minhas preferências de pesquisa. 

Portanto, essa dinâmica me ajudou não só a escolher minha área de 

estudo, mas também a definir e a formular os objetivos deste trabalho, que 

consistem em: a) compreender as relações entre a indisciplina e o desgaste mental 

do trabalho docente do ensino superior no curso de licenciatura em Pedagogia; b) 

identificar como o professor define  indisciplina; c) investigar como o professor 

descreve o desgaste mental no exercício do seu trabalho e; d) analisar, a partir do 

discurso docente, as relações entre a indisciplina e o desgaste mental no trabalho.  

Formulados os objetivos, ainda cabe pontuar que, nessa introdução, 

considero também as circunstâncias vivenciadas pela pesquisadora, as dificuldades 

para encontrar bibliografias ou pesquisas que estabelecessem uma conexão direta 

entre os termos trabalho docente, indisciplina e sofrimento psíquico no ensino 

superior. Apesar dos aspectos relacionados às dificuldades encontradas, os estudos 

proporcionaram uma base sólida para o desenvolvimento do tema em questão, que 

se foi constituindo via problematizações. Vale aqui destacar que, em uma das 

experiências como docente, pude realizar um levantamento de dados, junto a 

docentes de um curso técnico em enfermagem, sobre a percepção que eles tinham 

a respeito de seu trabalho como professores. As respostas dadas por eles 

ofereceram ainda mais subsídios para ancorar esta pesquisa, ou seja, os discursos 

dos professores revelaram “ambivalências de sentimentos”, experimentados entre o 

prazer e o sofrimento na realização de seus trabalhos, especificamente, no que se 
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refere a comportamentos indisciplinados, à falta de comprometimento e à indiferença 

de seus alunos.  

Enquanto as informações vivenciadas ofereciam um conjunto de 

concepções teóricas de caráter mais geral, nelas também se evidenciavam as bases 

para as investigações dos conceitos apresentados neste estudo. Por exemplo, o 

conceito de “Consciência Adquirida” foi extraído do encontro “especulativo”, ao ler a 

contextualização histórica da educação brasileira, sobretudo em Saviani (2007) e 

Teixeira, (1977). A educação em nosso país, ao longo dos anos, tem passado por 

inúmeras transformações (inventos técnicos de toda ordem) e por situações 

conflitantes (comportamentos indisciplinados, violências etc.) e adversas, tanto em 

sala de aula de escolas públicas e particulares como no interior das Universidades, 

fatos sobejamente confirmados por notícias veiculada na TV, na internet e outros 

meios de comunicação.  

Assim, conforme a pesquisa ia exigindo uma delimitação teórica, mais 

elementos conceituais, para complementar o estudo desta pesquisa, iam surgindo, 

porém, foi necessário adentrar parcialmente na historicidade da educação (SAVIANI, 

2007). O Processo de pesquisa bibliográfica ainda fez brotar contribuições da 

análise psicodinâmica do trabalho (DEJOURS; DESSORS; DESRIAUX, 1993), da 

Psicologia Social (CODO, 1989) e Psicologia Moral (LA TAILLE, 1996). Encontra-se 

também neste trabalho o conceito de poder (FOUCAULT, 1979), originário e 

constituído na multiplicidade das ações e nas relações humanas, além dos conceitos 

de disciplina e indisciplina (LA TAILLE, 1996), porque são conceitos que se referem 

à estrutura de uma sociedade e ao que a mantém, tanto do ponto de vista político 

local, como no do mundo circundante. Como exemplo dessa abrangência, encontra-

se o sistema capitalista e a globalização (LIBÂNEO, 2007), aportes teóricos que 

ajudaram também a embasar e problematizar este trabalho. 

A busca pela resolução do problema teórico continuou, porque havia 

uma necessidade de encontrar pesquisas que abordassem o termo indisciplina no 

ensino superior, visto que em minha pesquisa bibliográfica só encontrei estudos 

voltados para o ensino fundamental e médio. Talvez se encontre, nesse contexto, a 

relevância desta pesquisa, pois ela surgiu da relação com professores dos níveis de 

ensinos: básico e médio, estendendo-se, posteriormente, para o superior, pela 

observância de ocorrências da mesma natureza (comportamentos indisciplinados) 

em  todas as esferas, onde há o ensino-aprendizagem. No entanto, até o momento, 
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não foram encontrados estudos sobre a indiciplina, vinculada ao trabalho docente no 

ensino superior.  

Portanto, o presente trabalho nasce de convergências de uma série de 

experiências profissionais e pessoais, além das informações teóricas. Assim, os 

elementos coletados neste estudo serão distribuídos em diferentes capítulos, por 

meios de breves apresentações. 

 O primeiro capítulo trata de elementos conceituais relacionados à 

Educação (SAVIANI, 2007), ao trabalho docente e ao sofrimento psíquico do 

professor, concepções descritas sob a luz de Dejours, Dessors e Desriaux, (1993), 

Codo (1989), Zaragoza (1999) e Seligmann-Silva (2011). 

Constituiu-se o segundo capítulo com discussões teóricas para a 

compreensão do termo indisciplina, com a abordagem dos principais conceitos 

situados no diálogo histórico, apontados por Tobias (1972), Foucault (1979), La 

Taille (1996) e Aquino (2011). 

O terceiro capítulo trata do percurso metodológico, em que se 

encontram os dados que englobam a pesquisa de campo, o método e os resultados 

coletados, por meio das entrevistas e observações em sala de aula. 

 No quarto capítulo, são expostos os achados da pesquisa, 

representados pelos fragmentos das respostas apresentadas nas entrevistas. Na 

sequência, o capítulo cinco irá trazer as discussões dos resultados encontrados.  

No último capítulo, encontram-se as considerações finais que 

contemplarão as limitações do estudo e as propostas para novas investigações, 

além de sugestões de possíveis intervenções no trabalho do professor.  
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1  EDUCAÇÃO E TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR  

 

Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu 
quase me arrebento. Pus a massa, fiz cimento. Ajudei a rebocar. (Zé 
Geraldo).   
 

A epígrafe de Zé Geraldo colabora com essa reflexão da seguinte 

forma: o trabalho do professor constrói e consolida uma profissão, a dele mesmo e a 

de outrem, por meio do desencadeamento do processo de ensino-aprendizagem. 

Seus conhecimentos cimentam suas práticas e alimentam vidas, através do seu 

salário, dos fundamentos histórico-ontológicos da relação entre trabalho, educação e 

os cenários macroeconômicos e subjetivos. Iniciam-se, aí, as relações entre 

educação e trabalho. 

 

1.1 As Relações entre Educação e Trabalho  

 

Neste capítulo, pretende-se abordar as relações entre educação e 

trabalho, professor/aluno e o trabalho docente no ensino superior. Sem adentrar nas 

questões cronológicas, por exemplo, como se organizaram as instituições e se 

expandiu o ensino superior no Brasil, serão relembrados alguns pontos que retratam 

o contexto educacional do passando e do presente. Entretanto, quando se fala das 

relações entre trabalho e educação, um aspecto importante é indicado por Saviani 

(2007, p. 152): “Começarei procurando indicar, em suas linhas básicas, os 

fundamentos histórico-ontológicos da relação trabalho-educação”, a saber:  

 

Pelo trabalho historiográfico cabe-nos lembrar aos educadores e a 
toda a sociedade do país aquilo que, embora presente em sua 
prática cotidiana tende a ser sistematicamente esquecido: que a 
situação na qual o trabalho educativo se processa, os avanços e 
recuos, os problemas que os educadores enfrentam são produtos de 
construções históricas. Nessa condição, sofrem, por um lado, as 
determinações do passado; mas, por outro lado, assim como a 
educação anterior foi produto da ação dos que nos precederam, nós, 
educadores atuais, também temos a prerrogativa de agir sobre o 
presente e mudar-lhe os rumos. Busquemos, pois, recuperar os 
conhecimentos histórico-educativos já produzidos num balanço que 
evidencie suas principais manifestações (SAVIANI, 2008, p. 4). 
 

As considerações formuladas pelo autor, presentes na última citação, 

indicam que as experiências das gerações passadas devem ser vinculadas às 
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experiências e ações do presente, para não se moverem num “presente contínuo”, 

pois os problemas que os educadores enfrentam são produtos de construções 

históricas. Por essa razão, faz-se necessário recuperar alguns pontos dos 

conhecimentos histórico-educativos, mesmo que seja só para indicar que tanto a 

educação como o trabalho têm uma produção historiográfica propriamente dita, 

constituindo-se áreas que oferecem campos específicos de investigações.  

Ainda seguindo o viés da linha básica, convém pontuar que, assim 

como a educação, o trabalho se constituiu num contexto histórico, permeado de 

elementos macroeconômicos e subjetivos, como afirma Codo (1994), ao se reportar 

ao trabalho como atividade humana, visão que embasou esta pesquisa. Nessa 

pespectiva, as ações desenvolvidas pelos docentes são compreendidas como sendo 

uma produção  de produtos do conhecimento intelectual. 

Quando é mencionado o termo economia ou produto, logo surge outro 

conceito que se refere à produção de produtos ou de conhecimentos. Esses 

elementos vinculam também a educação ao trabalho, inclusive as ações docentes. À 

vista disso, Codo (1994) faz a seguinte ponderação, sobre a duplicidade e aos 

significados reais do trabalho, em associação com as relações de produção, 

inclusive do conhecimento.  

  

[...] O trabalho é mágico, é duplo, em si a maldição da mercadoria e a 
fantasmagoria do dinheiro: de um lado aparece como valor de uso, 
realizador de produtos capazes de atender necessidades humanas; 
de outro, como valor de troca, pago por salário, criador de 
mercadoria, e ele mesmo é uma mercadoria no mercado. (CODO, 
1994, p.97).  
 

Embora o autor citado acima não tenha vinculado suas pesquisas ao 

ensino superior (ele pesquisou as escolas da Rede Pública Estadual), no conjunto 

de seus estudos percebe-se uma semelhança entre o que Saviani (2008) afirma, 

quando se reporta aos avanços e recuos da Educação (bem como sua história), 

situação que tem proporcionado alguns problemas para os professores, no que se 

refere à regulamentação da educação nacional abrangendo todas as esferas, 

inclusive a rede pública e privada. Nesse aspecto, Codo (1994) pontua o termo 

duplicidade ou antagonismo, os quais são inerentes à disposição da interação 

capital-trabalho, que prosperou após a revolução industrial. Vislumbram-se, neste 

contexto, as palavras evolução e limitação do trabalho, características que podem 
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ser relacionadas a qualquer contexto educacional, inclusive no ensino superior, 

porque em qualquer área do conhecimento encontram-se os avanços (inclusive 

tecnológicos) e os retrocessos. Esses dados podem ser evidenciados no meio 

social, quando exigem uma educação mais qualitativa, demanda que tem exigido 

dos educadores um grande desafio na atualidade. 

Nesse viés, Codo (1994) indica um caminho que permite estabelecer 

uma relação entre o termo trabalho docente e educação, porque as atividades do 

professor são pagas e realizadas em um contexto histórico voltado para o mercado 

de trabalho. Nesse sentido, o trabalho docente pode ser considerado um produto, 

conceito definido por Codo (1994, p.53) como sendo “aquilo que é produzido pela 

natureza, resultado de qualquer atividade humana, física ou mental.”  

Quando Codo (1994) cita a duplicidade do trabalho, ele se refere aos 

dois pólos antitéticos: o trabalho como valor de uso e o trabalho como valor de troca. 

No primeiro pólo, apresenta o trabalho como atividade que atende a necessidades 

humanas. Portanto, é infinitamente diversificado como elas. Esse autor pondera que 

um mesmo produto pode atender a necessidades distintas para seres humanos 

diferentes. Assim, uma camisa pode representar um valor estético, status, agasalho, 

homenagem a um terceiro. As mercadorias, portanto, devem carregar em si a 

possibilidade de assumirem todas estas faces. 

Já em relação ao segundo pólo, o referido autor fala do trabalho como 

valor de troca, definindo-o como uma atividade que encontra seu valor na 

reversibilidade com qualquer outra mercadoria, homogeniza produtos distintos que 

obedecem a necessidades distintas, equaliza o desigual, indiferencia tudo o que era 

distinto. Nessa instância, o trabalho ignora a especificidade, a multivariação das 

necessidades, e vai se estabelecer, enquanto tal, quando as apaga, ou seja, quando 

um produto (ou qualquer atividade) é pago, quando o seu valor é estabelecido 

(CODO, 1994).  

Se um mesmo produto pode atender a necessidades distintas para 

seres humanos distintos, isso significa que o homem precisa aprender a produzir.  A 

esse respeito, Saviani (2007, p.154) pondera que: 

  

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma 
dádiva natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, 
sendo, pois, um produto do trabalho, isso significa que o homem não 
nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce sabendo 
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produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, 
precisa aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a 
produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, 
isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, 
então, com a origem do homem mesmo.  

 

Se o produto do trabalho é a produção do homem e, ao mesmo tempo, 

a formação do homem, destaca-se, nesse ato, o caráter educativo desse processo 

duplo, em que o homem se confunde com a sua produção, sendo, às vezes, o seu 

próprio trabalho. Daí ser o trabalho tão essencial na vida humana (CODO, 1994).                        

Para Codo (1994), o trabalho pode ser definido como “uma dupla 

relação de transformação entre o homem e a natureza”. É também o ato de 

transmitir significado à natureza, num circuito de tripla relação, visto que o trabalho 

se abre ainda para uma terceira relação, em sua dimensão semântica, cujo 

significado se transforma e é transformado pela ação recíproca do sujeito e / ou 

objeto. O significado se define pela permanência, além e apesar da relação com o 

objeto, isto é, se define pela transcendência à relação S = sujeito, O = objeto, ou S 

<-> O. Abre-se, indefinidamente, portanto, o circuito da ação. 

Por mencionar várias vezes o termo atividade, cabe fazer uma 

distinção entre trabalho e atividade. Para Cunha 1982 apud Codo (1994), 

etimologicamente, trabalho relaciona-se a tortura, já que é derivado de tripalium 

(instrumento de tortura). Da ideia inicial de “sofrer”, passou-se à ideia de esforçar-se, 

lutar, pugnar e, por fim, trabalhar, ocupar-se de algum mister, exercer um ofício.  

Já o termo atividade significa “que exerce a ação, que age, vivo, ágil”. 

Esse exercício propicia, para Dejours, Dessors e Desriaux (1993), o conceito de que 

“a atividade profissional não é só um modo de ganhar a vida – é também uma forma 

de inserção social onde os aspectos psíquicos e físicos estão fortemente 

implicados”. Diante desses argumentos e tomando como referência o fazer produtivo 

do professor, é possível estabelecer uma relação entre o sofrimento psíquico e o 

trabalho docente, em quaisquer níveis de ensinos, Fundamental, Médio ou Superior. 

Tal explicitação pode ser constatada no dia a dia, em sala de aula, quando se veem 

o esforço, a baixa esperança e a luta constante dos docentes para se adaptarem às 

novas exigências do mundo globalizado. 

As concepções teóricas apresentam evidências de que é possível 

atribuir ao trabalho, desenvolvido no contexto educacional formal, um valor de 

mercadoria que pode ser vendida. Além disso, indica uma atividade que pode ser 
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utilizada para ajudar o indivíduo na inserção social e no mercado de trabalho, via 

aprendizado.  

Em cada época, foram ocorrendo mudanças no exercício do trabalho 

docente de acordo com as necessidades individuais e mercadológicas, o que fez da 

educação formal o objeto principal da economia vigente, principalmente depois da 

revolução industrial (no que se refere ao manejo dos instrumentos de trabalho). Pela 

sua complexidade, a revolução industrial não será tratada aqui em profundidade, 

entretanto, será mencionado o desenvolvimento das relações de produção, o qual 

ocorreu, segundo Libâneo (2009, p. 61), por meio do processo de industrialização, 

em três períodos. 

No primeiro período, entre o século XVIII e o início do século XIX, 

ocorreram as revoluções científicas e tecnológicas da modernidade. Por exemplo, na 

segunda metade do século XVIII, surgiu, na Inglaterra, a produção fabril, quando 

ocorreu a substituição do trabalho artesanal. Na produção fabril, diferentemente da 

produção artesanal, algumas características se destacaram, tais como: as 

exigências patronais na imposição do controle de tempo, a disciplina, a fiscalização 

e a concentração dos trabalhadores no processo de produção. Historicamente e 

socialmente, registram-se o aumento da concentração do capital e o seu domínio 

sobre o trabalho. A relação entre trabalho e capital passa a ser uma relação formal e 

concretamente de subordinação, surgindo a demanda da qualificação simples e a 

perda do saber global sobre o trabalho.   

Libâneo (2009, p. 61) situa o segundo período de desenvolvimento das 

relações de produção na primeira metade do século XIX, o qual coincide com a 

segunda revolução científica e tecnológica, cujas características foram: o surgimento 

do aço, da energia elétrica, do petróleo, da indústria química e o desenvolvimento 

dos meios de comunicação e de transportes.  

Já a terceira revolução científica (ligada à terceira revolução industrial) 

e tecnológica ocorre na segunda metade do século XX. O autor supracitado 

descreve uma tríade revolucionária, a saber: a microeletrônica, a microbiologia e a 

energia termonuclear. Essa época, segundo (LIBÂNEO, 2001), é “Caracterizada 

pela internacionalização da economia, por inovações tecnológicas em vários 

campos”, por exemplo, a informática e a bioenergética. Essa tríade propiciou 

inúmeras alterações nas necessidades humanas, nos hábitos, nos costumes, na 

formação de habilidades cognitivas e até na compreensão da realidade (realidade 
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virtual). Esses conjuntos de circunstâncias exigem da educação e do trabalho 

docente cada vez mais habilidades, tanto intelectuais como subjetivas. 

A revolução microbiológica, especificamente, implicou o aumento do 

conhecimento genético dos seres vivos. Os cientistas conseguiram realizar o 

sequenciamento do código do DNA, surge a clonagem animal (e em outras esferas), 

a criação de vírus artificiais e a possibilidade de guerras bacteriológicas.  A 

revolução microeletrônica trouxe os pequenos objetos de uso pessoal, utilizados de 

várias formas, em casa (utensílios domésticos), no trabalho (calculadoras) e no 

autoatendimento (bancos). 

Já a revolução termonuclear promoveu a conquista espacial, ofereceu 

importante fonte alternativa de energia e, algumas vezes, esteve a serviço da 

moderna técnica de guerra, consequentemente, ofereceu (e ainda oferece) riscos 

para a vida humana e do planeta.  

O recorte do universo da educação e do trabalho demonstram as 

características de cada mudança, tanto mercadológicas como tecnológicas. 

Apresentam também outros aspectos relacionados aos periodos de trasições, 

pontuados anteriormente. Assim, observa-se que o trabalho docente teve (e ainda 

tem) um papel relevante, especialmente o dos cientistas e dos pesquisadores, os 

estudos assumidos  pelo ensino superior, pautados por regulamentação e divisão de 

trabalho, contextualizados em um modo de produção científica  cada vez mais 

exigente. Tais situações retratam o contexto desafiador da educacional atual, 

principalmente, no ensino superior. 

Diante desses argumentos, sem adentrar nos pressupostos teóricos do 

processo histórico de trabalho e da educação no ensino superior, por serem 

complexos e diversificados, é possível definir como se deu a regulamentação e a 

divisão do trabalho no modo de produção capitalista. De acordo com Codo (1994, 

p.81), a regulamentação e a divisão do trabalho tiveram a seguinte configuração: 

 

Compra e venda da força de trabalho: regulamentadas, 
juridicamente, através de um contrato de trabalho; organização 
capitalista do trabalho: divisão do trabalho manual e intelectual; 
divisão parcelar do trabalho: o que significa a constituição do 
trabalhador coletivo e a consequente fragmentação e desqualificação 
do trabalho individual. 
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      O conjunto teórico citado ajuda a contextualizar o trabalho docente 

dentro de um contexto transitivo, evolutivo e segmentado pelas normas e regras, 

regulamentadas pelas políticas de educação formal, cujo papel é fornecer diretrizes 

para a construção do conhecimento, por meio do ensino e da aprendizagem. Mostra 

também o trabalho docente realizado de forma individual e visto pelo meio social 

como “desqualificado”.  

  Outras características do sistema do modo de produção capitalista são 

destacadas por Libâneo (2009, p. 61). Trata-se da produção em massa e a 

consequente ampliação do trabalho assalariado, a racionalização do trabalho para o 

aumento da produção, a eliminação dos desperdícios, o controle dos tempos e 

movimentos dos trabalhadores na linha de montagem. Como resultado, têm-se a 

fragmentação, a hierarquização, a individualização e a especialização de tarefas 

(linha de montagem), o que, obviamente, aumenta a organização e a gerência do 

trabalho no processo de produção. Observa-se nos argumentos teóricos a repetição 

dos termos fragmentação e desqualificação, apesar dos avanços científicos, 

ocorridos no século XX. 

Os efeitos prováveis das transformações tecnológicas, segundo 

Libâneo (2009, p. 65), são: 

 

 A crescente eliminação do trabalho humano na produção e nos 
serviços pelo uso da robótica e da informatização, o qual leva ao 
aumento do desemprego estrutural, à dualização crescente do 
mercado de trabalho (incluídos/excluídos) e à intensificação da 
desintegração social e da demanda por talento e por capacidades, 
para o desenvolvimento de atividades que exigem maior qualificação. 
 

  Portanto, o conjunto de referencial teórico apresenta princípios básicos 

relacionados às interfaces das transformações e aos impactos destas no trabalho 

docente, situação que tem exigido do profissional mais flexibilidade e polivalência, 

para adaptar-se às circunstâncias que requerem novas estratégias para lidar com a 

violência, com as inversões de valores morais e com o desemprego (dentre outros 

paradigmas atuais). Essa situação preponderante tem propiciado mais sofrimento 

psíquico do que prazer de ensinar em qualquer esfera institucional, inclusive no 

ensino superior. Esse tema será aprofundado no tópico seguinte, que trata do 

trabalho docente nas instituições escolares de ensino superior e suas relações com 

as modificações pedagógicas. 
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1.2  O Contexto Educacional Atual e o Trabalho Docente no Ensino Superior  

 

O propósito deste tópico é problematizar um pouco mais algumas 

circunstâncias relacionadas ao ensino superior, ações que foram formuladas no 

passado que ainda repercutem atualmente, como argumenta Saviani (2008). Antes 

de prosseguir na trajetória da educação do trabalho docente no ensino superior, 

cabe ressaltar que os estudos mais profícuos sobre as condições físicas de trabalho, 

no que se refere à atividade docente, bem como pesquisas sobre a saúde do 

trabalhador em educação, realizadas no Brasil, estão presentes nos referenciais de 

Codo (1999), inserido nas escolas públicas. 

As compreensões dinâmicas designam que, ao longo dos anos, a 

educação brasileira passou por inúmeras mudanças, inclusive em suas instituições, 

evidências observáveis nas características das tríades, citadas anteriormente, 

postuladas por Libâneo (2001), quando ele afirma que a evolução industrial e 

tecnológica fez surgir alterações nos hábitos, valores e costumes. Com isso, surgiu 

um aumento do uso da internet e o acesso cada vez mais rápido às informações. 

Essa complexa realidade indica que todas essas circunstâncias aparecem 

misturadas e às vezes confusas, tal como indica Saviani (2008), especialmente, 

quando esse autor diz que, no Brasil, a trajetória institucional, educacional e 

pedagógica confunde-se, razão pela qual se torna difícil separá-las de forma 

didática. Sendo assim, apontar como foi o trabalho docente no ensino superior e 

delimitar o seu contexto histórico se torna uma tarefa árdua, principalmente para 

aqueles pesquisadores que não são historiadores.  

Ao prosseguir com os estudos, tentando aproximar a educação atual e 

o trabalho docente no ensino superior, foi encontrado um vasto material que trata da 

origem das instituições escolares (e faculdades) e das modificações pedagógicas, 

de forma cronológica. Por exemplo, Saviani (2008) localiza seis períodos, a saber: o 

primeiro período inicia-se em 1500, quando ocorreu a “Descoberta” do Brasil, a 

chegada dos jesuítas e uma educação, ou trabalho pedagógico que, embora voltado 

para catequização, consolida-se como “pedagógico”; o segundo período 

compreende o espaço temporal entre 1549 e 1759, quando foram criadas as 

primeiras escolas elementares. Surge, então, o ensino por meio da propagação da 

fé religiosa e o trabalho educativo. Nesse período, entre outras características 

relacionadas à descoberta do Brasil e ao processo educacional, destaca-se a 
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soberania dos colégios jesuítas. Neste estudo, serão indicados, mesmo que 

pontualmente, suas interfaces entre a educação e o trabalho docente. 

O terceiro período, que compreende a trajetória da educação entre 

1759 a 1827, está representado pelas “Aulas Régias”, instituídas pela reforma 

pombalina em Portugal. No Brasil colônia ocorria uma interrupção no trabalho 

pedagógico, porque não havia profissionais qualificados. Esse contexto deu origem 

à primeira tentativa de se instaurar uma escola pública estatal, inspirada nas ideias 

iluministas. Todos esses elementos demonstram os desafios e as novas estratégias 

para a realização do trabalho docente, principalmente no que se refere à expansão 

do ensino superior no Brasil, argumentos encontrados no quarto período, quando é 

mencionada a descontinuidade política. 

O quarto período, que Saviani (2005, p.12) situa entre 1827 e 1890, foi 

marcado pelas primeiras tentativas, descontínuas e intermitentes, de se organizar a 

educação como responsabilidade do poder público representado pelo governo 

imperial e pelos governos das províncias. Circunstâncias que ainda podem ser 

evidenciadas no contexto educacional atual, haja vista as dificuldades que alguns 

governantes têm para retomar projetos e organização de seus antecessores, 

elementos que também contribuem para gerar desafios no âmbito do trabalho 

docente. 

Já o quinto período situa-se entre 1890 e 1931, época marcada pela 

criação das escolas primárias nos estados, na forma de grupos escolares, e também 

impulsionada pelo ideário do iluminismo republicano. O sexto e último período 

(1931-1961) se define pela regulamentação, em âmbito nacional, das escolas 

superiores, secundárias e primárias, incorporando crescentemente o ideário 

pedagógico renovador. De 1961 aos dias atuais, dá-se a unificação da 

regulamentação da educação nacional, abrangendo a rede pública (municipal, 

estadual e federal) e a rede privada, as quais, direta ou indiretamente, foram sendo 

moldadas segundo uma concepção produtivista de escola.  

Ao esboçar essa visão de conjunto teórico, sobre questões ligadas à 

educação, pode-se observar que, ao situar o trabalho docente no contexto 

institucional, evidencia-se um viés temporal, cronológico, que ajuda a entender a 

expansão universitária no Brasil. Essas considerações focalizam as questões 

políticas e as regulamentações, conforme designa as pesquisas do Saviani (2010). 
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Porém, por não ser o enfoque deste estudo, neste trabalho só cabe citar o sumário 

das reflexões do autor, a saber: 

 

Em síntese, podemos considerar que, no Brasil, desde a criação dos 
cursos superiores por D. João VI a partir de 1808 e, especialmente, 
com a instituição do regime universitário por ocasião da reforma 
Francisco Campos em 1931, prevaleceu o modelo napoleônico, 
reiterado sucessivamente, inclusive na reforma instituída pela Lei n. 
5.540 de 28 de novembro de 1968 (SAVIANI, 2010, p. 10). 

  

  O modelo napoleônico, reiterado sucessivamente, caracteriza-se “pela 

forte presença do Estado na organização e regulação do ensino superior, em 

especial no caso das universidades”, conforme os argumentos de Saviani (2010). 

Isso implica uma pluralidade de argumentações teóricas, as quais este trabalho se 

abstém de discutir, apesar de reconhecer sua importância para compreender todo o 

sistema educacional. Sendo assim, cabe a esta pesquisa descrever o que é 

educação e como ela interage com o ser humano, além de abordar o conjunto de 

ações relacionadas ao trabalho docente no ensino superior, sem prejuízo de 

abordagem a outras esferas do conhecimento, por exemplo, o ensino médio. 

Seguindo a trajetória institucional relacionada ao ensino superior no 

Brasil, durante os estudos, como já foi mencionado anteriormente, foram 

encontradas várias pesquisas e muitos argumentos que identificam a primeira 

universidade implantada no Brasil. Seguindo essa ótica, outro autor complementa os 

argumentos de Saviani (2010). Trata-se de Tobias (1972), segundo o qual o primeiro 

projeto de universidade no Brasil foi realizado em 1592, fundado e instalado na 

Bahia, em forma de colégios, pelos Jesuítas. Entretanto, a sua existência não foi 

oficializada. 

Percorrendo outros conjuntos de dados históricos, encontraram-se 

também pesquisas de Teixeira (1977), o qual indica três revoluções que 

transformaram a experiência e trabalho pedagógico universitário, a saber, a) 

revolução cientifica; b) a revolução industrial; e c) a revolução democrática. Esse 

autor define o que é o termo universidade. 

Para Teixeira (1977, p.224), a universidade pode ser compreendida 

como, 
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A reunião de adultos já avançados na experiência intelectual e 
profissional com jovens à busca de sua formação e seu preparo para 
atividades dentro e fora dela e, ao mesmo tempo, a instituição devota 
à guarda e o cuidado da cultura humana, que lhe cabe zelar e lavrar 
como seu campo especial de trabalho. Como essa cultura constitui o 
equipamento maior da vida da própria sociedade, a sua 
responsabilidade por essa sociedade está sempre presente. 
 

Além das responsabilidades pela sociedade, a universidade tem três 

objetivos a alcançar, no que se refere à formação: no ensino, na pesquisa e no 

serviço à comunidade (TEIXEIRA, 1977). Observam-se nessas definições 

conceituais múltiplas ações que podem ser vinculadas ao trabalho docente, bem 

como uma quantidade de atividades que podem intervir no desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem e no desenvolvimento humano. Talvez se encontrem nesses 

argumentos as multiplicidades de características da própria manifestação da 

condição humana, que podem ser relacionadas à educação. 

 As manifestações educativas múltiplas se processam em sua própria 

definição. Conforme Libâneo (2005, p.26) apresenta, no sentido amplo, educação é 

um fenômeno plurifacetado, que ocorre em muitos lugares, institucionalizado ou não, 

sob várias modalidades. De forma didática, Libâneo (2001, p.5) compreende que 

educação é: 

 

Um conjunto dos processos, influências, estruturas e ações que 
intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua 
relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto 
de relações entre grupos e classes sociais, visando a formação do 
ser humano. 

 

Para esse autor, a educação se associa aos processos de 

comunicação e interação pelos quais os membros de uma sociedade assimilam 

saberes, habilidades, técnicas, atitudes, valores existentes no meio culturalmente 

organizado e, com isso, ganham o patamar necessário para produzir outros saberes, 

técnicas, valores etc. Nesse contexto cabe ainda ressaltar que há a educação formal 

e a informal. A educação informal ocorre em qualquer lugar, sobretudo na instituição 

familiar. A educação formal é a que está regulamentada pelos órgãos credenciados 

pelo Ministério da Educação – MEC (BRASÍLIA, 1996).  

  Já o termo “pedagogia” trata do modo de como um (a) professor (a) 

ensina. Prossegue Libâneo (2005, p.6), afirmando que “ensinar”, por sua vez, diz 
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respeito a crianças (inclusive porque “peda”, do termo pedagogia, vem do grego 

“paidós”, que significa criança). Ora, se o ensino se dirige às crianças, então quem 

ensina para crianças é pedagogo. E para ser pedagogo, ensinador de crianças, é 

preciso fazer um curso de Pedagogia. Foi essa ideia que permaneceu e continua 

viva na experiência brasileira de formação de professores.  

Vislumbraram-se, na trajetória da educação, os períodos que 

contribuíram para surgirem novos valores e, consequentemente, o avanço 

tecnológico (dentre outros). Com isso, outros desafios (por exemplo, a indisciplina) 

foram surgindo para o professor no exercício do seu trabalho em sala de aula e para 

os que são pesquisadores. Trata-se dos impactos causados na atividade profissional 

ou individual, assunto tratado no capítulo dois. 
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2 INDISCIPLINA, SOFRIMENTO PSÍQUICO E O TRABALHO DOCENTE NO 

ENSINO SUPERIOR. 

 

Tornamo-nos parecidos conosco na medida em que a existência 
social traça um perene jogo de espelhamentos, diferenciações e 
igualdades que me definem em relações com o conjunto da 
humanidade (Wanderlei Codo). 

 
Em primeiras linhas, Codo, Sampaio e Hitomi (1994) tratam da 

importância do papel social, denominado atualmente de identidade social, com 

explicações significativas para a construção da identidade do trabalhador. Segundo 

os autores, a partir das interlocuções, o homem desenvolve atividades que visam 

incessantes objetivos, ou vontades, na busca de um diálogo com o seu mundo 

circundante, especialmente com o meio social. Sendo assim, o trabalho pode ser 

uma fonte de prazer, sofrimento, ou um desencadeador de muitos impactos na 

própria saúde do indivíduo.  Inserem-se nesse contexto as relações entre o trabalho 

docente no ensino superior e o sofrimento psíquico. 

 

 

2.1 Indisciplina e os Possíveis Impactos deste Fenômeno no Trabalho Docente 

 

Foram apontados no primeiro capítulo alguns períodos nos quais se 

situou a trajetória da educação, por meio de algumas explicações sobre o saber ou 

conhecimento pedagógico. Entretanto, cabe ressaltar que esta pesquisa priorizou as 

possíveis associações conceituais, especialmente as que estabelecem relações 

entre o trabalho docente, indisciplina e o sofrimento psíquico. Para isso, buscou-se 

enfatizar os termos tratados, neste estudo, dentro de uma visão geral. Seguindo o 

mesmo viés, é importante indicar quando um indivíduo revela o seu saber produtivo,  

argumentam Codo, Sampaio e Hitomi (1994): 

  

Se perguntarmos quando um indivíduo revela seu saber produtivo, a 
resposta será: no fazer produtivo, no fazer socialmente valorizado. 
Todo indivíduo é portador dessa dupla dimensão social e explicita 
sua potência social quando se integra, principalmente, ao mercado 
de trabalho a ele próximo. 
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Talvez já se encontre nessa citação um dos desencadeadores dos 

fortes problemas encontrados pelos docentes no exercício do seu trabalho, haja 

vista o jogo de espelhamentos, no qual está submerso, sem muitas diferenciações, o 

fazer pedagógico. Muitos (pais e alguns órgãos governamentais) reclamam da má 

qualidade do seu produto – o conhecimento –, desvalorizam e, praticamente, 

definem o seu conjunto de humanidade, a sua própria identidade.  

A educação, formalizada na escola de todos os níveis, sobretudo na 

universidade, tem responsabilidade em zelar pela sociedade e pelo trabalho dos 

professores, papel atribuído ao pesquisador. Cabe a essas instituições investigar 

quais são os impactos exercidos no trabalho docente no contexto educacional atual. 

Trata-se do termo relacionado à indisciplina, fenômeno que tem gerado muitas 

discussões nos telejornais, no meio social e no âmbito acadêmico, porque todos 

estão tentando encontrar estratégias para lidar com a falta de respeito, a 

agressividade exacerbada e as violências desferidas contra os educadores. Os pais, 

e a sociedade como um todo, têm buscado soluções para lidar com o mau 

comportamento, mas não tem sido tarefa fácil, apesar de toda a evolução da própria 

educação e do conhecimento. 

Outra autora contribuiu para o enriquecimento dessa discussão. Trata-

se de Mota (2012), cujo estudo focaliza o trabalho docente e seus impactos, e os 

desafios com que o docente se depara no cenário educacional atual. Ela buscou 

“investigar o cotidiano dos docentes de uma Instituição Federal de Educação 

Profissionalizante de Belo Horizonte e suas condições de trabalho” e verificou 

também de que modo essas condições estavam interferindo na saúde e no bem 

estar dos profissionais. A pesquisa considerou a complexidade que envolvia o 

trabalho docente e a sua essência interativa, destacando ainda que seu objeto de 

trabalho é o ser humano.  De acordo com Mota (2012, p. 22), 

  

A saúde docente é um campo de estudo recente, multidisciplinar, 
ainda em construção. Todavia, as pesquisas têm sido reveladoras, 
pois vêm rompendo o silêncio sobre toda a sorte de adversidades 
vividas pelos professores, e têm dado visibilidade aos fatores de 
risco aos quais os docentes se expõem continuamente (MOTA, 2012, 
p. 25). 
 

As circunstâncias que oferecem sofrimento ao profissional docente 

também foram pontuadas em um artigo escrito por Silva (2006), no qual ela indica as 
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fontes que ajudaram a construir seu arcabouço teórico. Além da pesquisa 

bibliográfica referente ao tema, a autora valeu-se dos dados de uma pesquisa 

quantitativa desenvolvida pelo Núcleo de Epidemiologia da Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS). Nesta pesquisa, constatou-se que, dos 314 docentes 

entrevistados, 52,9% têm problemas em decorrência de “falta de recursos materiais, 

a omissão estatal, os baixos salários e o desconhecimento por parte dos docentes 

servidores públicos das suas garantias jurídicas, bem como a inexistência destas” 

(SILVA, 2006, p. 1). 

Os argumentos de Silva (2006, p.1) oferecem base para compreender 

em que circunstância é realizado o trabalho docente. Ela aponta que, nos últimos 

anos, estudos envolvendo a atividade docente e o sofrimento profissional têm sido 

relevantes para indicar que as condições precárias de trabalho têm gerado um 

processo de desgaste físico, mental e até mesmo jurídico à categoria dos docentes. 

Na medida em que iam ocorrendo as transformações no meio 

econômico, nas políticas educativas e sociais,  junto a essas modificações  vieram 

também novas modalidades de ensino e de aprendizagem, diferentes concepções 

teóricas, inúmeros métodos pedagógicos e novos jeitos de relações interpessoais, 

conjunto de dados que possibilita a contextualização da relação professor/aluno, 

durante o processo do trabalho docente. De acordo com Delors (1998, p.156), “a 

forte relação estabelecida entre professor e aluno constitui o cerne do processo 

pedagógico”. Por essa razão, a educação deve se organizar embasada nos quatro 

princípios de aprendizagem, ou seja, os quatro pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer, para adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para 

poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e 

cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente, aprender a 

ser, via essencial que integra os três precedentes (DELORS, 1998, p.90).  

O paradigma acima aponta outra forma de executar o trabalho docente. 

Isso porque, de acordo com Delors (1998), a relação com a matéria e a técnica deve 

ser completada com a aptidão para as relações interpessoais. Para tanto, se faz 

necessário aprender a viver e a conviver com os outros, habilidade que se tornou um 

dos maiores desafios da educação. Nesse sentido, pondera Delors (1998, p. 96) 

que: 

O mundo atual é, muitas vezes, um mundo de violência que se opõe 
à esperança posta por alguns no progresso da humanidade. A 
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história humana sempre foi conflituosa, mas há elementos novos que 
acentuam o perigo e, especialmente, o extraordinário potencial de 
autodestruição criado pela humanidade no decorrer do século XX. A 
opinião pública, através dos meios de comunicação social, torna-se 
observadora impotente e até refém dos que criam ou mantêm os 
conflitos. Até agora, a educação não pôde fazer grande coisa para 
modificar esta situação real.  

 

Talvez, até o momento, a educação não tenha encontrado estratégias 

para modificar a situação real porque há outras dificuldades no meio educacional 

que põem em risco as relações humanas. Trata-se das perdas de sentidos e de 

significados, tanto individuais, quanto coletivas, fenômenos encontrados nas 

reflexões de Libâneo (2005, p. 1): 

 

A realidade atual mostra um mundo ao mesmo tempo homogêneo e 
heterogêneo, num processo de globalização e individuação, afetando 
sentidos e significados de indivíduos e grupos, criando múltiplas 
culturas, múltiplas relações, múltiplos sujeitos. Se de um lado, a 
pedagogia centra suas preocupações na explicitação de seu objeto 
dirigindo-se ao esclarecimento intencional do fenômeno do qual se 
ocupa, por outro esse objeto requer ser pensado na sua 
complexidade. 

 

O autor propõe repensar a complexidade e a multiplicidade dos 

fenômenos atuais, os quais podem ser associados às relações entre professor e 

aluno. O conjunto de informações atesta também que as relações interpessoais 

estão cada vez mais individualistas e permeadas por circunstâncias ambivalentes. 

Assim sendo, cabe ao docente exercer o seu trabalho buscando novas estratégias 

para se relacionar, conforme atestam as reflexões de  Delors (1998, p.157) expostas 

a seguir. 

 

O trabalho do professor não consiste simplesmente em transmitir 
informações ou conhecimentos, mas em apresentá-los sob a forma 
de problemas a resolver, situando-os num contexto e colocando-os 
em perspectiva de modo que o aluno possa estabelecer a ligação 
entre a sua solução e outras interrogações mais abrangentes. A 
relação pedagógica visa o pleno desenvolvimento da personalidade 
do aluno no respeito pela autonomia e, deste ponto de vista, a 
autoridade de que os professores estão revestidos tem sempre um 
caráter paradoxal, uma vez que não se baseia numa afirmação de 
poder, mas no livre reconhecimento da legitimidade do saber. 
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Uma vez que a autoridade do professor é de caráter paradoxal e se 

baseia no livre reconhecimento da legitimidade do saber, em vez da afirmação de 

poder, cabe ao educador incluir na realização do seu trabalho outra função 

educativa: preparar os alunos para lidar com ambientes ou situações hostis e de 

incertezas, tais como: as pressões sociais e econômicas, o relativismo moral, as 

dissoluções de crenças e utopias.  Circunstâncias que têm exigido dos educadores – 

aos que se dedicam à pesquisa e aos envolvidos diretamente na atividade docente – 

o enfrentamento dessa realidade. Nesse universo, exige-se muito da educação em 

todas as classes, grupos e segmentos sociais, mas há  cada  vez  mais  

dissonâncias, divergências, numa variedade imensa de diagnósticos, 

posicionamentos e soluções. Talvez a ressonância mais problemática disso se dê na 

sala de aula, onde decisões precisam ser tomadas e ações imediatas e pontuais 

precisam ser efetivadas, visando promover mudanças qualitativas no 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem.  Considerem-se, ainda, nesse contexto, 

as relações interpessoais.   

Aqui se juntam os pensamentos de Libâneo (2005), Delors (1998) e 

Freire (1996). Esses autores propõem o pleno desenvolvimento da personalidade do 

aluno baseado no respeito pela autonomia de ambas as partes, educador e 

educando. De acordo com Freire (1996, p.24), o contato do professor e do estudante 

se constitui durante as práticas pedagógicas. Por sua vez, o ensinar exige o respeito 

à autonomia do ser do educando. Trata-se de um dos saberes necessários, a ser 

exercido durante a prática educativa, e que se funda na mesma raiz – a da 

inconclusão do ser que se sabe inconcluso –, que fala do respeito devido à 

autonomia do ser do educando, a criança, o jovem ou adulto. Nesse sentido, de 

acordo com Freire (1996), o educador deve estar constantemente advertido com 

relação ao respeito à autonomia e à dignidade de cada um. Trata-se de um 

imperativo ético e não de um favor, por isso é imprescindível deixar claro que a 

possibilidade do desvio ético não pode receber outra designação senão a de 

transgressão. 

  Segundo Freire (1996), o desvio e a ruptura da decência estão 

relacionados à transgressão, ou fora da ética universal. Já a ética universal diz 

respeito a todos os princípios básicos que regem as relações humanas, além de 

referir-se também à formação moral de cada indivíduo. Nesse sentido, o autor 
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argumenta que se trata de outro saber necessário ao docente: promover a 

autonomia e a identidade de seu educando.  

Visualiza-se, nas ponderações dos autores citados, a importância de 

uma educação voltada para o respeito mútuo, independente de ser professor e 

aluno, visto ser uma estratégia necessária para que haja o exercício do trabalho em 

sala de aula. O princípio disso, afirma Delors (1998, p.157), está na grande força dos 

professores, ao servir como exemplo a ser seguido, manifestando sua curiosidade 

(talvez fazendo pesquisa) e sua abertura de espírito, e mostrando-se prontos a 

sujeitar as suas hipóteses à prova dos fatos e até a reconhecer os seus próprios 

erros.  

Para que haja o exercício pedagógico em sala de aula, faz-se 

necessário retomar um dos princípios básicos indicados por Delors (1998, p. 31): 

aprender a conviver e a ser. Isso significa também desenvolver algumas habilidades 

para gerenciar conflitos, embasado no respeito pelos valores do pluralismo, da 

compreensão mútua e da busca pela paz. O aprender - ser visa ao desenvolvimento 

pessoal, especialmente da personalidade, para que a pessoa tenha condições de 

agir com capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e 

responsabilidade pessoal. Com esse objetivo, “a educação deve levar em 

consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, 

sentido estético, capacidades físicas e aptidão para comunicar-se” (DELORS, 2010, 

p.31). 

Portanto, é no conjunto de aprenderes – a conviver e a ser – que se 

insere o trabalho docente e a relação professor/aluno em sala de aula. Relacionar-se 

com alunos sempre foi tarefa árdua, talvez pela falta de estratégias educativas, 

inversão de valores morais, dentre outras realidades descritas por La Taille (1996). 

Esse pesquisador descreve o contexto escolar atual quase sempre surpreendido por 

comportamentos agressivos, pela ausência de limites e pelas humilhações. De 

acordo com o autor, nove em cada dez educadores queixam-se das salas de aula 

repletas de alunos com atitudes cada vez mais incivilizadas. 

O autor acredita na formação ética decorrente do convívio diário dentro 

da instituição escolar, pautado nos valores morais. Importa também para tal 

formação o discurso originado no mundo acadêmico, por meio de pesquisas, as 

quais apontam que, sem exercitar a ética, o grau de erros pode superar os acertos. 

Ou, ainda, o antagonismo exacerbado, já que é nesse espaço que se insere um 
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novo diálogo ralacionado aos termos “trabalho docente, indisciplina versus 

indisciplina”.  

 

2.2 O Trabalho Docente: disciplina versus indisciplina  

 

 

Neste tópico, serão apresentados esclarecimentos acerca dos termos 

disciplina e indisciplina, buscando encontrar contribuições teóricas que possam fazer 

algumas conexões entre o trabalho docente e o sofrimento psíquico. Para tanto, 

buscaram-se contribuições da Psicologia Moral (LA TAILLE, 1996), teoria do poder 

(FOUCAULT, 1979), Psicologia Social (CODO, 1989) e outros aportes teóricos em 

(AQUINO, 1998) e (BOARINE, 2013).  Os principais conceitos serão inseridos em 

um diálogo histórico e na ideia de poder originário e constituído na multiplicidade das 

ações e relações humanas, especialmente no que se refere à estrutura de uma 

sociedade e ao que a mantém, do ponto de vista político e social.  

O primeiro passo deste trabalho é mostrar a problematização em torno 

dos principais conceitos. O antagonismo exacerbado assim como o grau de erros 

cometidos na tentativa de acertar são elementos intrínsecos no dia a dia do trabalho 

realizado em salas de aulas, nas estratégias pedagógicas e no mundo circundante. 

A esse respeito, La Taille (1996) faz algumas considerações sobre a necessidade de 

elaboração de projetos educativos que possam contribuir para o desenvolvimento 

dos valores morais. Com isso, consequentemente, haveria a diminuição de 

surpresas exageradas, potencializadas por comportamentos agressivos, a ausência 

de limites e humilhações constantes. Tais configurações têm sido motivo de 

violências nas escolas, no meio social e também nas Universidades, e podem ser 

visualizadas nos principais meios de comunicação, tais como internet, tv, jornais 

impressos e outras mídias. A preocupação com tais problemas tem sido pauta de 

reportagens retratadas nas revistas de grande circulação nacional. De um modo 

geral, pode-se ver na mídia, constantemente, manchetes informando que 

“professora é espancada em sala de aula”, “estudantes são agredidos no pátio da 

escola”, “universidades são invadidas por atiradores” etc... Essas são só algumas 

das notícias dos telejornalismos atuais. 

Os motivos da violência são inúmeros e fúteis. Trata-se, quase sempre, 

de alunos que não aceitam o resultado negativo de uma prova, dentre outras 
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circunstâncias que provocam frustrações. Ainda a respeito da violência, cabe fazer 

aqui uma distinção entre os dois conceitos, indisciplina e violência, apesar do 

enfoque deste estudo ser a indisciplina. De acordo com o dicionário da língua 

portuguesa (FERREIRA, 2005, p.474), a indisciplina (um substantivo feminino) é um 

procedimento, um ato ou algo dito contrário à Disciplina. Observa-se nessa definição 

a possibilidade de surgirem ideias antagônicas, por exemplo, as discordâncias de 

pensamentos ou de opiniões podem ser interpretadas por alguns professores como 

sendo uma indisciplina. Percebe-se a complexidade para definir os temas em 

questão, talvez por isso haja controvérsias sobre a “falta” de uma definição do 

conceito de forma mais precisa.  

As complexidades para definir o tema devem-se a três motivos, 

argumenta La Taille (1996, p. 9). Como primeiro motivo, o autor aponta o fato de o 

pesquisador poder cair no moralismo ingênuo e, sob a aparência de descrever o 

real, tratar de normatilizá-lo. Por exemplo, a indisciplina em sala de aula seria 

decorrência da falta de valores do tempo atual, mas quais valores? Se as relações 

humanas estão cada vez mais desrespeitosas... 

 O segundo motivo, cair no reducionismo, explica um fato por uma 

única dimensão, ou seja, o reducionismo sociológico que generaliza ao atribuir 

causas gerais a todo comportamento humano, desprezando as variáveis 

psicológicas. Já o reducionismo psicológico reduz o fenômeno, ao fazer abstração 

de características sociais, históricas e culturais. Desse modo, estuda o jogo de 

mecanismos mentais isolados do contexto em que estão. Há duas soluções para 

escapar desse reducionismo: ter um grande sistema explicativo que articule várias 

dimensões ou, na ausência desse, situar claramente a análise no nível escolhido e 

sem afirmar o poder da explicação  apresentada. 

Por último, o terceiro motivo consiste na complexidade e até 

ambiguidade do tema. O que é indisciplina? Conforme La Taille (1996), a indisciplina 

poderá ser entendida de duas formas: a revolta contra as normas, o que pode fazer 

surgir uma forma de desobediência e insolência; ou o desconhecimento delas. 

Nesse sentido, há um caos dos comportamentos, pela desorganização das relações. 

Aquino (1996) sugere que a disciplina diz respeito a comportamentos rígidos 

determinados por um conjunto de normas, as quais constituem condição necessária 

para arrancar o homem de sua condição de selvageria. 
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  Já o termo violência, de acordo com Ferreira (2005, p. 818), é assim 

explicado: 1. Qualidade de violento. 2. Ato violento. 3. Ato de violentar. Observe-se 

que, na acepção 3, o verbo “violentar” sofreu uma especialização semântica e pode 

designar várias ações, como o estupro, o desrespeito e o constrangimento. Já no 

sentido jurídico, a violência pode ser caracterizada como qualquer ato violento, pelo 

uso da força, que implique um constrangimento físico ou moral. 

Feitas as distinções e explicações sobre os conceitos de indisciplina e 

de violência, agora é possível apresentar algumas reflexões sobre o que é disciplina 

e a sua origem. Segundo Lopes e Gomes (2012, p. 4), a origem do termo disciplina 

é latina e tem a mesma raiz que discípulo. É marcada pela sua polissemia e vem 

assumindo, ao longo do tempo, diferentes significações, tais como: punição, 

instrumento de punição, direção moral, regras de conduta para fazer reinar a ordem 

numa coletividade. 

Já para Foucault (1979), as disciplinas são os métodos, utilizados 

como estratégias de controle pelo meio social, as estratégias que permitem fazer um 

minucioso controle das operações dos corpos, isto é, atuam diretamente sobre o 

corpo e consequentemente sobre a inteligência e as atitudes de cada indivíduo. As 

estratégias são evidenciadas na vigilância, exame e sanções. São aplicadas as 

punições ou sanções quando ocorre a desobediência. As regras e o tipo de 

obediência sofrem transformações de acordo com os grupos sociais e o tempo 

histórico, segundo Lopes e Gomes (2012).  

A história indica que houve transformações nas questões relacionadas 

ao método disciplinar e aos tipos de obediências. As mudanças são perceptíveis 

quando se situa a estratégia pedagógica, realizada em salas de aulas, no viés 

religioso e punitivo. Vale lembrar aqui o método da palmatória. Nesse sentido, 

Tobias (1972) apresenta o seguinte argumento: em 1849, na Província da Paraíba, o 

Regulamento das Escolas Primárias prescrevia que, quando o aluno tirava uma ou 

muitas notas más, “os castigos autorizados são”: 

   

a) A perda do lugar alcançado em diversos exercícios; 
b) Privação de uma parte ou da totalidade das recreações com 

aumento de trabalho; 
c) Os rótulos com palavras: falta de verdade, indisciplinado, falador, 

preguiçoso, etc., designando a natureza do erro. Estes rótulos, 
colocados em papelão, são pendurados no pescoço do discípulo 
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por um cordão, caindo-lhe sobre as costas, que assim 
conservarão somente dentro da escola; 

d) Ajoelhamento durante uma parte da aula ou da recreação; este 
castigo nunca excederá de um quarto de hora (TOBIAS, 1972, p. 
269).  

 
O recorte histórico destaca o procedimento disciplinar rígido inserido 

em um documento escolar. O mesmo exigia que a teoria fosse colocada em prática 

de acordo com a conduta do aluno, ou seja, indisciplinado, ou  reincidente de notas 

consideradas ruins. Atualmente, as mudanças são evidenciadas nos 

comportamentos dos alunos, pois muitos deles não conseguem aceitar regras ou 

normas sistematizadas, ou ações consideradas por eles mais rígidas. Além disso, 

para muitos, não é importante tirar boas notas. 

Quanto à rigidez disciplinar, Foucault (1979) afirma que ela surgiu de 

um regime de educação que exigia uma conduta disciplinar rígida. A tese em 

questão remete mais uma vez ao passado, aproximadamente ao século XVIII, 

quando se constituiu a medicina hospitalar ou o hospital médico terapêutico. 

Naquele período, o hospital tinha duas funções: estabelecia a transição entre a vida 

e a morte e fazia a separação dos indivíduos perigosos, fatos que podem ser 

verificados nas literaturas psiquiátricas. Para o autor, o poder disciplinar foi se 

aperfeiçoando como uma nova técnica de gestão dos homens, para controlar suas 

multiplicidades, sendo desejável utilizá-las ao máximo e majorar o efeito útil de seu 

trabalho e sua atividade, graças a um sistema de poder sustentável de controle. 

Nesse contexto, é possível estabelecer, mais uma vez, relações entre o âmbito 

educacional atual e a relação professor aluno. Acrescenta então o conceito de 

poder, o qual está presente em todas as relações humanas, como, por exemplo, no 

trabalho, principalmente em sala de aula, onde as ideias opostas, ou contrárias, 

permeiam o universo disciplinar e da indisciplina, de acordo com a teoria do poder 

(FOUCAULT, 1979). 

  Para Foucault (1987, p.174), 

 

O poder é o poder concreto que cada indivíduo detém e que cederia, 
total ou parcialmente, para construir um poder político, uma 
soberania política. [...] Na teoria jurídica clássica o poder é 
considerado como um direito de que seria possuidor como de um 
bem e que se poderia, por conseguinte, transferir ou alienar, total ou 
parcialmente, por um ato jurídico ou um ato fundador de direito que 
seria da ordem da cessão ou do contrato. São dois esquemas de 
análise do poder, 1º. Contrato-Opressão. 2º. Dominação-repressão. 
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Surgem, no século XVIII, novas técnicas de poder, as quais foram 

evidenciadas em quatro mecanismos de gestão disciplinar dos corpos. 

O primeiro mecanismo diz respeito à arte das distribuições 

espacialmente dos indivíduos, feitas pelo exército. Além disso, o exército estudava 

também como colocava seus soldados corretamente no lugar, de modo que a 

eficácia fosse o resultado de uma ação, ou seja, que apresentasse o máximo de um 

trabalho realizado.  

O segundo mecanismo consiste no controle das atividades, em que os 

mecanismos de gestão disciplinares dos corpos visam a uma ação rápida e de 

melhor ajustamento. Com isso, surge também o contramestre para observar se o 

trabalho foi feito, como foi feito, como pode ser feito com mais rapidez e com gestos 

melhor adaptados.  

O terceiro mecanismo refere-se à organização das gêneses, ou seja, 

da origem e evolução dos fatos, em que primeiro vem a hierarquia, em seguida a 

obrigação da disciplina e, finalmente, a troca de serviços, que geram a docilidade. 

Essas características disciplinares são mais utilizadas no exército (quartel), porém 

podem ser encontradas também na escola, onde os indivíduos (estudantes ou 

militares) passam por estágios sucessivos de treinamentos, dos mais simples aos 

mais complexos. Nesses treinamentos, quem quer alcançar a próxima etapa, deve 

submeter-se a uma avaliação, dessa forma define-se o nível de capacidade de cada 

pessoa. 

O quarto e último mecanismo constitui a composição das forças, dando 

surgimento à vigilância perpétua e constante dos indivíduos. O registro do trabalho 

era (e ainda é) contínuo e atuava sobre o indivíduo. A teoria do poder é extensa e 

complexa, mas é citada neste trabalho a título ilustrativo, especialmente quando se 

toma a norma como referência, inserida em um contexto institucional, no qual há 

exames ininterruptos e classificatórios que acompanham, em toda a sua extensão, 

as operações do ensino. Assim, o arcabouço teórico é relevante na medida em que 

introduz a relação do poder hierárquico no contexto educacional e disciplinar, isto é, 

um manda e o outro obedece. Por conseguinte, Foucault (1979, p.107) fez a 

seguinte definição do termo disciplina:  
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Disciplina é o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas de poder 
vão ter por alvo e resultado os indivíduos em sua singularidade. É o 
poder de individualização que tem o exame como instrumento 
fundamental. O exame é a vigilância permanente, classificatória, que 
permite distribuir os indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los e, por 
conseguinte, utilizá-los ao máximo. Através do exame, a 
individualidade torna-se um elemento pertinente para e exercício do 
poder. 
 

Vigilância que pode gerar a coerção ou conduta subserviente. La Taille 

(1996) afirma que a coerção corresponde a uma relação já constituída, na qual a 

consciência só encontra o espaço da submissão ou da fuga, atitudes incompatíveis 

com a reciprocidade. De modo que as disciplinas são hierarquizadas, com 

enquadramentos, inspeções, exercícios, condicionantes e adestramentos.  Portanto, 

o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo 

humano. Isso pode ser demonstrado por meio do método em qualquer âmbito do 

cotidiano (institucional), cujo objetivo é, conforme Foucault (1987, p.119):  

 

O aumento de suas habilidades, a formação de uma relação que no 
mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 
inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são 
um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus 
elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. 
 

Forma-se o sistema disciplinar versus indisciplina; aquele que não 

obedece às normas e regras pode ser punido ou castigado de várias formas, só 

depende de quem tem mais poder para executá-lo. Entretanto, atualmente, os 

estudantes, bem como boa parte dos jovens (e alguns adultos), encontram-se com 

dificuldades para internalizar e pôr em prática as normas e regras morais. Retoma-

se o diálogo da psicologia Moral. No que se refere à obediência ou desobediência, 

La Taille (1996, p.11) faz algumas ponderações: “a indisciplina em sala de aula é 

(entre outros fatores) decorrente do enfraquecimento do vínculo entre moralidade e 

sentimento de vergonha”. Para esse autor, o sentimento de vergonha tem seu 

mínimo denominador no constrangimento de se supor olhado pelo outro. E quando 

este olhar for crítico ou negativo, a vergonha encontrará sua tradução mais 

frequente no sentimento de rebaixamento, de desonra e humilhação (LA TAILLE, 

1996).  

Aquino (2011), fazendo referência à pouco expressiva produção 

científica sobre a indisciplina, argumenta que temas a ela relacionados só se 
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tornaram objeto de pesquisas mais expressivas no Brasil a partir da década de 

1990, apesar de circular em outros territórios, na Europa, principalmente. Talvez se 

encontrem aqui justificativas para compreender o porquê de as pesquisas ainda não 

terem adentrado no contexto acadêmico.   

Esse autor complementa esse raciocínio, no que se refere à produção 

bibliográfica brasileira, com os seguintes argumentos:  

 

Outra característica distintiva da produção bibliográfica brasileira é a 
ausência de uma aproximação conceitual ou de um diálogo afinado 
entre as obras. Multiplicidade e dispersão figuram, assim, como as 
marcas principais das abordagens do tema, não obstante algumas 
recorrências pontuais. O mesmo pode ser dito, decerto, quanto aos 
artigos e às teses e dissertações (AQUINO, 2011, p. 4). 
 
 

Entretanto, alguns estudiosos têm dado voz aos professores em suas 

investigações científicas. Em um estudo realizado por Wicher (2008), acerca do que 

pensam os professores a respeito da indisciplina, fica evidenciado que se sentem 

desvalorizados como profissionais, desempenham funções que seriam praticamente 

obrigação da família e se encontram perdidos quanto ao que pode ser feito em 

relação à indisciplina. 

Segundo Wicher (2008), na maioria das vezes, os educadores 

analisam a indisciplina com certo saudosismo de práticas escolares e sociais com 

valores passados, as quais ajudavam a coibir a desobediência e a inquietação por 

parte dos alunos, o que mostra a dificuldade de atualizar o projeto pedagógico diante 

das novas realidades sociais. As escolas do passado valorizavam uma disciplina 

basicamente de característica militar, ao tratar do posicionamento, dos uniformes, do 

cântico e da disposição física. Conduta que hoje se denomina “respeito” para com o 

professor, anteriormente não passava de um sentimento de medo, dentre outras 

emoções. Então, é possível afirmar que a escola de antigamente, lembrada por sua 

eficiência, trabalhava na base da ameaça e do castigo. 

Ainda nas palavras de Wicher (2008), é importante uma relação 

baseada no respeito, apesar de isso não ser o suficiente para o sucesso do trabalho 

pedagógico. Esse autor descreve dois tipos de respeito, o medo ou a admiração. O 

primeiro (o medo) é caracterizado pela submissão à superioridade autoritária, já o 

segundo (a admiração) caracteriza-se pelo respeito efetivo à diferença, à assimetria 

e à autoridade. Hoje o respeito pelo professor não deve ser assegurado por meio do 
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medo da punição, mas deve estar intrínseca a autoridade do papel docente. 

Atualmente o professor não é o responsável por distribuir e fazer cumprir ordens, 

muito menos ter a função de disciplinador, apassivador, silenciador, de antes. 

Mesmo assim, alguns educadores ainda conservam valores advindos da escola de 

antigamente, do professor repressor, na crença de que aluno bom é aquele calado, 

imóvel e obediente.  

O quadro teórico descrito até aqui indica que ainda hoje se encontra 

certa ausência de uma cultura disciplinar preventiva, dentro das escolas, talvez pela 

falta de estratégias que podem ser adquiridas em cursos de formação (BOARINE, 

2013), com a aquisição de conhecimentos que podem ajudar o docente a lidar com 

situações que envolvem comportamentos indisciplinados, manifestos também no 

contexto social. Para essa autora, o fenômeno indisciplinar “vasculariza” várias 

esferas, inclusive no ensino superior (BOARINE, 2013, p. 3):  

 

O comportamento do aluno, adjetivado pelos educadores de 
indisciplinado, delineia-se, atualmente, como mais um dos terrores 
das escolas de ensino fundamental e médio e dá sinais, também, de 
que "vasculariza, de modo invisível, todo o sistema da universidade", 
pois, de acordo com o coordenador da Assistência Social (COSEAS) 
da Universidade de São Paulo, professor Waldyr Antonio Jorge 
(2010, p. 4), "chegamos a um grau inédito de violência física e 
verbal".   
 

A autora cita em seus argumentos outras fontes do conhecimento para 

confirmar que o terror comportamental também está inserido em todas as esferas, 

inclusive no sistema universitário.  

Utilizando-se da perspectiva social, Boarini (2013, p.3) aponta que 

fatos dessa ordem indicam que a indisciplina procede desde a universidade até as 

escolas, tanto de clientela de maior poder aquisitivo, comumente denominada de 

classe A, como de colégios considerados de periferia, por atenderem o segmento da 

sociedade com menor poder aquisitivo. Assim sendo, o fenômeno indisciplina não 

pode ser explicado só por diferenças de classes sociais, ou só por um viés teórico. É 

necessário que o pesquisador conheça também toda a dinâmica histórico-social, isto 

é, a dinâmica familiar, os pontos de vistas do professor, da gestão escolar e outros 

aspectos que envolvem o contexto do estudante considerado indisciplinado. 

Portanto, ao inserir os termos disciplina e indisciplina no coletivo, isto é, 

na escola, na universidade, na família e na sociedade, o presente repele o passado, 
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e enxergam-se no museu (ou bibliotecas) grandes novidades a respeito do percurso 

da educação (dentre outros arcabouços do conhecimento) e o surgimento da 

pedagogia e da dinâmica do trabalho, inclusive o trabalho docente. 

Já o conceito de moralidade tem origem na relação da criança com 

seus pais, convivência essa permeada pelo sentimento de amor, mas no momento 

em que surge o medo de perder a proteção, pode ocorrer também o medo de perder 

a confiança, a estima da pessoa que a ama. Desse modo, o desenvolvimento moral 

corresponde ao estabelecimento de um autocontrole, uma obediência às normas e 

regras que não dependem mais exclusivamente do olhar dos pais ou de outras 

pessoas, mas da autonomia individual, do conhecimento de si.  

As normas correspondem ao conjunto de regras sociais que regulam 

as relações entre os seres humanos. De acordo com Aquino (1996), a vergonha está 

ligada a dois controles, o interno e o externo. O controle interno está relacionado aos 

valores e à construção da própria imagem; o controle externo consiste em exposição 

ao juízo alheio e está vinculado ao medo do olhar de outrem. Entretanto, o homem 

contemporâneo restringe seu espaço de ação moral em busca do prazer, marca de 

sua autenticidade. Nesse sentido, o binômio vergonha e moral se enfraquece, 

mesmo vigiado ou punido; esse é o resultado desse outro binômio quando é 

estabelecida uma relação entre a  vergonha e a sociedade. 

Esse conjunto teórico constitui-se uma espécie de base para apontar 

as teses defendidas neste trabalho, porque descrevem e inserem os termos 

trabalho, disciplina e indisciplina dentro de uma estrutura social, e o que o mantém 

dentro de um contexto político, no mundo de sistema capitalista e globalizado, que 

pode gerar prazer ou desprazer ou outros sentimentos opostos. A visão de mundo 

dentro de uma estrutura integralizada possibilita inferir que o cenário educacional 

contemporâneo mudou muito, a todo o momento o trabalho docente é questionado e 

avaliado pela opinião pública e pelos órgãos reguladores, especialmente pelas 

políticas voltadas para a educação, pois se sabe que o papel do professor (de forma 

geral) constitui uma das questões importantes desse cenário, quando se refere ao 

ensino voltado para o mercado de trabalho (LIBÂNEO, 2007). 

  No que se refere ao papel da escola diante das transformações no 

nível econômico, social e político, a linha de raciocínio exposta anteriormente leva a 

indicar mais uma contribuição de Libâneo (2007, p.51), a saber: 

 



42 
 

Como instituição social educativa, a escola vem sendo questionada 
acerca de seu papel ante as transformações econômicas, políticas, 
sociais e culturais do mundo contemporâneo. Elas decorrem, 
sobretudo, dos avanços tecnológicos, da reestruturação do sistema 
de produção e desenvolvimento, da compreensão do papel do 
Estado, das modificações nele operadas e das mudanças no sistema 
financeiro, na organização do trabalho e nos hábitos de consumo. 
Esse conjunto de transformações está sendo chamado, em geral, de 
globalização. 
 

Portanto, sem aprofundar o conceito de globalização, outras questões 

relacionadas ao papel e ao exercício do trabalho docente podem ser inseridas neste 

espaço. Libâneo (2007) indica a importância de os docentes estarem atentos às 

peculiaridades de os alunos serem sensíveis às situações imprevisíveis do ensino-

aprendizagem e ficarem atentos ao realizar os seus trabalhos, porque o educador 

deve considerar as exigências do mercado de trabalho (inserido numa sociedade 

capitalista), o qual se apresenta com contradições, desafios e expectativas. Sendo 

assim, conclui-se que os autores citados anteriormente inserem seus estudos nas 

múltiplas questões coletivas, que dizem respeito à ordem social, e têm refletido na 

realização do trabalho (ensino-aprendizagem) e na saúde mental dos professores, 

circunstâncias que têm instigado alguns pesquisadores a investigar as possíveis 

causas dos desgastes, físicos e mentais, dos profissionais da educação, conforme 

dados encontrados nos estudos de Codo, Soratto e vasques-Menezes (2004). 

Inserem-se ainda, neste contexto, outro tema, as possíveis causas do sofrimento 

psíquico do professor, conceitos surgidos das formulações encontradas no contexto 

teórico apresentado até esse ponto.  

 

2.3 Possíveis Causas do Sofrimento Psíquico do Professor 

 

 É importante destacar algumas circunstâncias relacionadas às causas 

do sofrimento psiquico humano. O tema remete ao passado, especialmente quando 

se fala de rupturas entre o produto e o produtor do trabalho, e de alienação entre 

produtor-produto.  Quanto a isso, Codo, Sampaio e Hitomi (1994, p.24) ponderam 

que, 

 

 
Da comunidade primitiva até a crise da Idade Média não havia 
distinção entre a estrutura produtiva e a estrutura reprodutiva. Na 
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casa grande ou na senzala as pessoas viviam em promiscuidade 
entre o outro imediato e as mediações do outro, porque não havia 
ruptura entre o produto e o produtor do trabalho, não havia alienação 
(produtor/produto e produtor/si mesmo)  

 

Diante do enuciado, é possível afirmar que o sofrimento pode sugir 

quando há uma cisão (ou rupturas) entre o afeto (no sentido de “afetar, tocar”, do 

latim affectare) e o trabalho (CODO, SAMPAIO e HITOMI, 1994). Esses autores 

argumentam que, com o advento do capitalismo, o mundo enfrenta pela primeira vez 

a ruptura entre a produção da existência e a reprodução da vida. Assim, o mundo do 

trabalho e o mundo do afeto passam a se desenvolver em dois universos distintos, a 

fábrica e o lar. Isso posto, os estudos históricos demonstram as rupturas e as 

transformações que podem gerar crises, evoluções ou sofrimentos. 

Algumas pesquisas recentes demonstram que as origens do sofrimento 

psíquico no trabalho (ou sofrimento humano) talvez estejam nos fundamentos do 

desenvolvimento industrial do século XIX, caracterizado pelo crescimento da 

produção, êxodo rural e concentração de novas populações urbanas, com ênfase no 

viés sociológico. Nessa época, muitas pessoas conviviam com elevada morbidade, 

crescente mortalidade e uma longevidade bem reduzida, e a disputa pela saúde era 

a luta pela sobrevivência (DEJOURS, 1998 apud FERREIRA; TEIXEIRA; REGINA, 

2006). 

Dejours (1998) faz uma relação entre o trabalho e o sofrimento, 

situando-os também no período da Primeira Guerra Mundial, quando os 

trabalhadores conquistaram o direito à vida, buscando salvar o corpo dos acidentes. 

Percebe-se que a vítima é o corpo dócil e disciplinado, entregue às dificuldades 

peculiares às organizações mecanicistas. 

Codo, Sampaio e Hitomi, (1994, p.25) apresentam o capitalismo atual 

como em crise, isto é, o trabalho morto ganha supremacia sobre o trabalho vivo, vide 

o papel dos juros, dívida externa e inflação na economia dos países latino-

americanos. A característica principal destes trabalhos é que o único valor de uso 

que produzem é o próprio valor de troca, o capital.  

A própria etimologia da palavra trabalho denota algo penoso e, até 

mesmo, indesejado (“tripalium”, instrumento de tortura feito com três paus) 

(DEJOURS, 1998, apud FERREIRA, TEIXEIRA; REGINA, 2006).  
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Já a saúde docente é um campo de investigação recente, 

multidisciplinar, ainda em construção. No entanto, vale destacar que estudos 

empíricos e teóricos têm sido reveladores no que diz respeito às adversidades 

vividas pelos profissionais da educação (MOTA, 2012). Destacam-se situações de 

diversas ordens: em relação ao comportamento dos alunos (como agressões 

verbais, violência física, apatia, desmotivação, indiferença); em relação às 

exigências sociais (educação de qualidade); rotina de trabalho (ritmo de atividade 

acelerado, a falta de valorização profissional, falta de diálogo com os colegas de 

profissão). 

  Assim, os fatores de risco aos quais os docentes estão expostos, 

atualmente, têm aumentado as preocupações a respeito da realização do trabalho e 

a saúde dos professores, tanto dos que trabalham com o ensino fundamental (e 

médio) como dos que se ocupam do ensino superior, talvez, pelo motivo (dentre 

tantos outros) elencado por Vasconcellos (2013, p.227), a saber: 

 

É grande o desafio que os educadores têm encontrado em relação à 
indisciplina em sala de aula e na escola, tanto na pública como na 
particular, todavia com manifestações diversas. Sabemos também 
que não se trata de um problema apenas brasileiro, apesar das 
peculiaridades encontradas aqui; temos relatos, por exemplo, de 
gangues estudantis que têm batido nos professores na França, do 
alto número de mortes nas escolas públicas americanas, fruto da 
violência, das consequências nefastas da rígida disciplina japonesa, 
levando ao suicídio e à falta de criatividade.  

 

Conforme argumenta esse autor, não é possível falar da disciplina, ou 

indisciplina, de forma isolada; é preciso rever a realidade atual, indicação que 

encontra respaldo teórico nas palavras de Aquino (1996). Para esse pesquisador, as 

instituições (familiar e escolar) demonstram que há um enfraquecimento da relação 

entre a vergonha e a moral, porque não se valoriza a dignidade das pessoas, o que 

“impera é a desobediência” e, na tentativa de se firmar a dignidade, ocorre a revolta 

contra a autoridade. Sendo assim, o que temos é a crise dos próprios limites, 

alimentada pela necessidade de um mercado baseado na exacerbação do consumo. 

 Prosseguindo a contextualização das possíveis causas do sofrimento 

psíquico e das condições de trabalho dos professores, outros autores apresentam 

também situações desafiantes para os docentes em sala de aula. Trata-se da 

relação de poder exagerada, permeada por agressões verbais, precárias condições 
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de trabalho, ritmo de atividade acelerada, falta de valorização profissional, 

dificuldades nas relações famílias\alunos, falta de diálogo com os colegas de 

profissão, dentre outras circunstâncias (CODO, 1989; CARNEIRO, 2011; OLIVEIRA 

et al., 2012).  

O referencial teórico anterior, somado aos conhecimentos de outros 

autores, permite definir o que esta pesquisa compreende por sofrimento psíquico ou 

desgaste mental no trabalho, termos utilizados com o mesmo sentido (FRANCO, 

DRUCK, SELIGMANN-SILVA, 2010, DEJOURS; DESSORS ; DESRIAUX, 1993). 

Neste contexto, ressalta-se a postura da pesquisadora, visto que, neste trabalho, foi 

adotado o conceito de sofrimento psíquico, porém, por reconhecer os belíssimos 

estudos da Seligmann-Silva (1994), o leitor encontrará também, em alguns pontos, o 

termo desgaste mental. De acordo com Seligmann-Silva (1994), o conceito de 

desgaste é baseado numa visão integradora, a qual prioriza as dimensões 

ambientais, psicossociais e intrapsíquicos, inseridas nos contextos de trabalho e nas 

relações de poder. Busca compreender as fontes e a articulação entre diferentes 

processos que acarretam o desgaste mental em suas três dimensões: orgânica, 

funcional e relativa à vida mental, ou seja, à subjetividade, por exemplo, o afeto, 

sentimentos e emoções, dentre outros aspectos relacionados à inteligência. O que 

pode causar desgaste físico ou mental (ou sofrimento) está relacionado a como cada 

indivíduo pode conciliar as necessidades ao desejo de executar as tarefas. Nesse 

sentido, ponderam Dejours, Dessors e Desriaux (1993, p.103): 

 

O bem-estar psíquico não provém da ausência de funcionamento, 
mas, ao contrário, de um livre funcionamento em relação ao 
conteúdo da tarefa. Se o trabalho favorece esse livre funcionamento, 
ele será fator de equilíbrio; se ele se opõe, será fator de sofrimento e 
doença. 
 

 Já Dejours (1999) usa o termo desgaste mental no começo de suas 

pesquisas sobre a Psicopatologia do Trabalho. A ênfase de sua investigação, na 

época, foi o conflito entre a organização do trabalho e o funcionamento psíquico. 

Posteriormente, esse pesquisador redimensiona suas investigações para 

compreender o sofrimento e a dinâmica das defesas contra esse sofrimento. Assim 

sendo, a abordagem da patologia passa a ser a normalidade, o que fez aparecer 

uma nova disciplina: a análise da psicodinâmica do trabalho (DEJOURS, 1999). 
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Sendo assim, se o trabalho favorece o livre funcionamento dos 

mecanismos de defesa, ele será fator de equilíbrio; se ele se opõe, será fator de 

sofrimento e doença. Logo, o indivíduo, para sentir alívio psíquico ou bem-estar no 

âmbito de trabalho, precisa travar uma luta contínua, diante das dificuldades 

apresentadas no dia a dia do trabalho, inclusive como docente. A todo o momento, é 

preciso fazer negociações e ajustes, a fim de equacionar favoravelmente desejos e 

possibilidades. Entretanto, quando o espaço de negociação fica bloqueado, o 

sofrimento psíquico se intensifica. As estratégias defensivas desempenham 

importante papel nessas negociações. As constantes lutas vão deixando marcas no 

indivíduo, que vai se transformando, deixando de ser o que era antes de ter 

assumido determinado trabalho (DEJOURS, 1992).  

Na mesma concepção, no que se refere ao livre funcionamento do 

conteúdo da tarefa e bem estar docente, Zaragoza (1999) explica que certas 

situações de trabalho podem afetar a personalidade do professor em decorrência 

das condições psicológicas e sociais em que exerce a docência. Nesse sentido, 

esse autor aponta um conjunto de fatores de ordem social e psicológica, que pode 

ser definido como um "ciclo degenerativo da eficácia docente". De acordo com 

Zaragoza (1999), alguns desses fatores incidem direta ou indiretamente sobre a 

ação do professor em sala de aula, principalmente os que geram tensões 

associadas aos sentimentos e emoções negativas. Dentre eles, podem ser citados 

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

escolares, a acumulação de exigências sobre o professor, a falta de reconhecimento 

social, a modificação no status do professor com o rebaixamento salarial. 

Seguindo o mesmo viés explicativo, Franco, Druck e Seligmann-Silva 

(2010) argumentam que a falta de reconhecimento social pode levar à perda da 

razão social do trabalho, a qual tem como ressonância a perda do sentido do 

trabalho para aqueles que o realizam. Ou seja, parece que “os professores se 

encontram ante o desconcerto e a dificuldade de demandas mutantes e a contínua 

crítica social por não chegar a atender as novas exigências atuais” (ZARAGOZA, 

1999, p.13). 

Os desconfortos são evidenciados nas baixas expectativas, tanto no 

que se refere ao resultado qualitativo como na realização do trabalho docente, 

sobreposto à tensão e ao sentimento de insatisfação permeado pelo desejo 

manifesto de abandonar a profissão.  Portanto, compreende-se que as reflexões são 
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necessárias, tanto para consolidar saberes, práticas pedagógicas, como também 

para ajudar no desenvolvimento de novas estratégias que possibilitem a 

compreensão das causas dos problemas de saúde que têm afetado o (a) professor 

(a). 

Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010) estabelecem relação entre o 

desgaste mental, a organização do trabalho e seu desdobramento, fonte 

preponderante dos agravos psíquicos. Para esses autores, a organização do 

trabalho diz respeito ao modelo que é implantando numa determinada organização e 

à divisão social e técnica do trabalho. Tanto o conhecimento formal quanto os 

saberes da prática podem significar poder. A organização do trabalho se concretiza 

a partir de decisões empresariais, as quais são construídas por meio de razões de 

ordem técnica, e também de dois tipos de concepções (representação mental): o 

modelo que pauta a forma de administrá-los, sistema que pode ser fechado (como 

máquina) ou aberto (como um “organismo” em permanente intercâmbio com o 

ambiente). 

Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010) colocam a saúde mental no 

trabalho (SMT) numa dimensão biopsicossocial. Portanto, os aspectos relevantes 

para avaliar a saúde mental do trabalhador devem levar em consideração as 

concepções de hierarquia e controle. Na primeira, ou seja, na hierarquia, identificam-

se os focos de poder (piramidal ou horizontal). Já no controle, buscam-se 

compreender as pressões coercitivas e potencialmente patogênicas que estão sob 

os trabalhadores. 

Atualmente, os modos de controle se encontram mais refinados, pois 

englobam os aparelhos tecnológicos para vigiar (e punir, quando necessário) e 

inserem as técnicas administrativas que procuram harmonizar avaliação e incetivos 

– como prêmios por produção. As consequências dessas circunstâncias, as quais 

podem ser positivas ou negativas para a saúde mental, traduzem-se por algum 

sofrimento ou distúrbio psíquico, expresso nos sintomas e síndromes já classificados 

e tão conhecidos pela psiquiatria. 

Admite-se que o sofrimento psíquico (ou desgaste mental) pode ser 

visualizado como produto de uma correlação desigual de forças, em um processo 

biopsicossocial saúde/doença. Esse sofrimento torna-se tanto mais grave quanto 

maior a precariedade das condições de vida, podendo ser evidenciado em 

manifestações orgânicas representadas por acidentes de trabalho, relações 
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interpessoais conflituosas, irritabilidade e desânimo. Portanto, o modelo centrado no 

conceito de sofrimento psíquico (ou desgaste mental) pode ser tomado como um 

paradigma integrador que, conforme argumentos de Seligmann-Silva (2003, p.1164), 

“permite compreender estudos do work-stress, a subjetividade e as diferentes 

esferas da vida social onde se desenvolvem relações de poder”. 

Relações de poder que são estabelecidas tanto nos âmbitos 

microssociais (família, empresas etc.) como nas esferas macrossociais (globais), os 

quais podem ser analisados via processos de produção que intensificam as 

atividades cognitivas, podendo levar ao prejuízo dos sentimentos e dos 

relacionamentos interpessoais. Mais uma vez, insere-se neste espaço o trabalho 

docente, no que se refere ao ensino-aprendizagem, às relações professor aluno e à 

indisciplina versus disciplina, termos contextualizados nas esferas do poder social e 

político. 

Contudo, talvez as questões pontuadas possam estar relacionadas às 

condições de trabalho, num contexto permeado por fatores que têm influenciado 

também o aparecimento de outros sintomas, tais como: pressão alta, insônia, dores 

de cabeça e até problemas psiquiátricos, como, por exemplo, a depressão. Enfim, 

parece que o desgaste mental é uma questão que tem permeado também o 

desempenho do trabalho docente (SOUZA, 1997). 

 Portanto, embora os termos sofrimento psíquico ou desgaste mental 

sejam utilizados de forma similar, (FRANCO; DRUCK; SELIGMANN-SILVA, 2010, 

DEJOURS; DESSORS ; DESRIAUX, 1993), conforme já foi mencionado nesta 

pequisa, neste trabalho será empregado o termo sofrimento psíquico para referir os 

sentimentos dos professores diante das adversidades que encontram na sua rotina 

profissional. As reflexões sobre esse assunto serão apresentadas a partir dos 

próximos capítulos, os quais tratam do delineamento metodológico da pesquisa, da 

análise e discussão dos resultados coletados.  
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3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
 

O decurso da pesquisa teve como base de estudo os conceitos de 

trabalho docente, indisciplina e sofrimento psíquico, inseridos no ensino superior, 

onde há adversas dinâmicas intelectuais e emocionais, vinculadas à vida real.  

 

Vinculada à vida real – a rigor, um problema intelectual surge a partir 
de sua existência na vida real e não “espontaneamente” (Maria C. de 
S. Minayo). 
 

Isso posto, o caminho metodológico trilhou de acordo com a Resolução 

196/96, a que envolve pesquisas com seres humanos (BRASIL,1996). Esse 

percusso inscreve a existência da problemática estudada, cuja discussão será 

apresentada por meio do referencial teórico e da prática examinada. Para tanto, 

foram utilizados instrumentos para a coleta de dados, entrevista semiestruturada e 

observações em sala de aula, assuntos a serem tratados neste capítulo. 

   

3.1 Aplicação do Referencial Teórico na Trajetória Prática 
  

 
Serão trazidas para este capítulo informações sobre características dos 

participantes que tiveram vinculações com as questões investigadas por esta 

pesquisa. Serão apresentados também os instrumentos utilizados na coleta dos 

dados e como foram organizadas e analisadas as informações obtidas. O percurso 

teórico e prático foi embasado nas contribuições de Minayo (2000), a qual defende 

que a metodologia inclui um conjunto de técnicas, além do potencial criativo do 

pesquisador, isto é, a própria experiência, a capacidade pessoal e a sensibilidade. O 

conjunto de dados estudado levou em conta a especificidade da realidade social, 

tais como: os valores, as representações, as crenças, atitudes, opiniões, hábitos, 

dentre outros aspectos históricos e socioeconômicos. Elementos considerados 

relevantes, segundo Minayo (2000), especialmente em uma pesquisa qualitativa, 

porque prioriza a relação do pesquisador com os sujeitos participantes da pesquisa, 

atitude assumida pela pesquisadora, no campo estudado.  

A pesquisa qualitativa é caracterizada, conforme Minayo (2000), pelo 

universo de significados, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
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operacionalização de variáveis. Resumidamente, a pesquisa qualitativa tem como 

fonte de dados o ambiente natural, em que o pesquisador é o instrumento principal e 

utiliza-se do recurso descritivo/analítico, valorizando bastante o processo da 

pesquisa e não apenas o resultado (MINAYO, 2000). 

No que diz respeito à modalidade da pesquisa de campo adotada neste 

estudo, pode-se caracterizá-la pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, se realiza a coleta de dados junto às pessoas 

(FONSECA, 2002). Portanto, o método desse estudo percorreu todas as regras 

básicas referentes aos procedimentos e critérios, a fim de avançar com o 

conhecimento científico.  

A partir dos desdobramentos teóricos e práticos, buscou-se 

compreender como os docentes do curso de Licenciatura em Pedagogia 

vivenciavam e definiam as questões elencadas nos objetivos deste estudo, a saber: 

a) compreender as relações entre a indisciplina e o sofrimento psiquico do trabalho 

docente do ensino superior no curso de licenciatura em Pedagogia; b) identificar 

como o professor define indisciplina; c) investigar como o professor descreve o 

sofrimento psíquico no exercício do seu trabalho e; d) analisar, a partir do discurso 

docente, as relações entre a indisciplina e o sofrimento psíquico no trabalho. Assim, 

os dados estão organizados e analisados de acordo com a pesquisa de investigação 

qualitativa, na modalidade da pesquisa de campo, tal como já foi mencionado pelos 

pesquisadores citados neste percurso. A pesquisa qualitativa ajudou a descrever e 

caracterizar os participantes, as situações relacionadas aos objetivos desta pesquisa 

e os  acontecimentos, prorizando o instrumento principal do estudo, isto é, o 

pesquisador, tendo como foco  o processo e o seu significado, a comunicação verbal 

(GIL, 2009).  

 

Participantes 

Para a escolha dos sujeitos participantes desta pesquisa, foram 

considerados os seguintes critérios: 

1. a disponibilidade de tempo e o interesse dos professores pelo tema da 

pesquisa; 

2. a intenção dos docentes em colaborar com o desenvolvimento da 

investigação na própria instituição, na qual se desenvolveu o estudo;  
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3. a repercussão indireta deste estudo no ensino básico, pois esta 

pesquisa está vinculada ao Mestrado em Educação, por meio do grupo 

de pesquisa "Contexto escolar e processo de ensino aprendizagem: 

ações e interações", que tem por objetivo integrar estudos que 

envolvam, fundamentalmente, temáticas relacionadas à educação 

escolar e seus desdobramentos, a saber, projeto político pedagógico, 

processos de ensino e aprendizagem, interdisciplinaridade, formação 

docente (inicial e continuada), práticas pedagógicas, relação 

professor/aluno, dentre outros temas. 

Participaram desse estudo dez professores (as) do primeiro e quarto 

termos do curso de Licenciatura em Pedagogia de uma universidade particular de 

uma cidade do interior  Paulista. Os dados de caracterização dos participantes 

podem ser visualizados no QUADRO a seguir. 

 

QUADRO 1 -  Caracterização dos participantes da pesquisa. 

Sexo Idade Formação Tempo de Docência 

M 46 anos Letras e artes Visuais 15 anos 

M 50 anos Direito e Geografia 20 anos 

M 52 anos Filosofia, Pedagogia e Teologia 27 anos 

F 41 anos Pedagogia 9 anos 

F 47 anos Geografia e Pedagogia 27 anos 

F 53 anos Letras e Pedagogia - Mestre e 

doutora em Educação. 

28 anos 

F 60 anos Pedagogia - Doutora em 

Educação. 

35 anos 

F 68 anos Letras, Pedagogia 49 anos 

F 68 anos Pedagogia, Ciências Biológicas e 

Física. 

45 anos 

F 69 anos Pedagogia, Mestre em Educação 47 anos 

 

A partir do quadro delineado, cabe ressaltar que todos os docentes 

entrevistados disseram que lecionam várias disciplinas, nos diversos termos e em 

outros cursos, conduta adotada de acordo com a necessidade  da universidade.  
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Características do contexto investigado 

A Universidade tem 40 anos de fundação; desenvolve suas atividades 

acadêmicas numa área de mais de 3.278.685 m², incluindo os campi I, II e a 

Fazenda Experimental. São centenas de instalações, entre salas de aula, auditórios, 

clínicas, laboratórios, Hospital Veterinário e outros, correspondendo a uma área 

construída de 326.148,57 m². A instituição tem aproximadamente 13 mil alunos de 

graduação e 1,7 mil funcionários, incluindo mais de 700 professores. Atualmente, a 

universidade conta com Graduação: 53 cursos presenciais (bacharelado, 

licenciaturas e graduação tecnológica) nas diferentes áreas do conhecimento; Pós-

graduação: mais de 100 cursos presenciais de especialização em nível lato sensu; 

Mestrados presenciais: Agronomia, Ciência Animal, Educação e Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional; Doutorado em Agronomia; Centenas de cursos de 

extensão (presenciais); a Universidade mantém ainda a Coordenadoria de Educação 

à Distância com dezenas de cursos de aperfeiçoamento (à distância), dezenas de 

cursos de extensão (à distância) e especialização (à distância), em diferentes áreas. 

Ainda desenvolve ações à sociedade em geral.   

 

Características do urso de Licenciatura em Pedagogia 

É uma graduação que habilita o aluno para atuar na docência da 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em unidades e 

projetos educacionais e na gestão educacional. Durante as aulas, são abordadas 

disciplinas que buscam articular as teorias da educação e da pedagogia com as 

demais ciências, como sociologia e ética. O curso compreende sete semestres 

letivos, em regime Semestral; o Quadro Curricular oferece os períodos, Matutino e 

Noturno.  

 

Instrumentos  

Os instrumentos utilizados para a realização desta pesquisa foram a 

entrevista semiestruturada e as observações participantes em salas de aulas 

(MINAYO, 2000).  

A entrevista (ver Apêndice B) foi organizada em três eixos 

disparadores, a saber: O que você entende por indisciplina no seu trabalho? Para 

você o que é desgaste mental no trabalho docente? Existe relação entre a 

indisciplina e o desgaste mental no seu trabalho docente? Ou seja, combinaram-se 
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perguntas fechadas (dirigidas) e abertas (falas espontâneas), de modo que o 

entrevistado teve a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sem respostas 

ou condições prefixadas pelo pesquisador. Essas características são defendidas por 

Minayo (2000), ao se reportar à entrevista semiestruturada, pois essa técnica se 

caracteriza também por uma comunicação verbal que reforça a importância da 

linguagem e do significado da fala. 

Para complementar os dados das entrevistas, foi elaborado um 

segundo instrumento, um Protocolo de Observação Participante (ver Apêndice C). 

Trata-se de uma técnica definida por Minayo (2010) como sendo um processo em 

que o pesquisador se insere como observador de uma situação social, cujo objetivo 

é realizar uma investigação científica, por meio do registro no Diário de Campo. De 

acordo com Minayo (2000), esse instrumento se constitui por características 

metodológicas básicas, que envolve desde o referencial teórico até o uso de 

instrumentos de coleta de dados. Assim sendo, suas premissas colaboram para a 

necessidade de integração do pesquisador no campo para a apreensão dos dados, 

o que favoreceu o entendimento do fenômeno, especificamente a organização do 

trabalho produzido espontaneamente nas relações professor (a) aluno (a), nos 

diferentes níveis: formal e informal. Também possibilitou o entendimento do 

significado dessas relações, com base na interação sujeito-pesquisador, 

indissociados em pesquisas desta natureza, porque houve “a necessidade de 

integração do pesquisador no campo para a apreensão qualitativa da realidade” 

(MINAYO, 2000, p.157).  

O Protocolo de Observação (OP) contemplou dois eixos (roteiro) 

norteadores, a saber, indisciplina e sofrimento psíquico, sendo estruturados pelos 

seguintes elementos:  

a) no que se refere ao conceito indisciplina: sentimento de vergonha/ 

moral, valores e autodisciplina; 

b) o termo sofrimento psíquico:  satisfação e exigência de desempenho 

produtivo,  demonstrações de interesse do professor e estratégias de enfrentamento. 

 A observação participante foi realizada compreendendo a descrição 

retrospectiva de acontecimentos e narração escrita, numa linguagem da vida 

quotidiana em sala de aula. Os registros (o que foi visto e anotado) foram feitos em 

Diário de Campo e depois analisados. 
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Procedimentos para a coleta de dados 

Após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (Protocolo nº. 1487), foi realizado contato com a coordenadora do curso de 

Pedagogia da universidade, com o intuito de solicitar a autorização do estudo e a 

mediação do contato com os participantes, os professores. 

Posteriormente, aos professores foi entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, ver Apêndice A), para que fizessem a 

leitura do tema, dos objetivos e dos eixos norteadores da investigação. Após a 

interpretação dos termos, os docentes informaram suas disponibilidades, tais como: 

data, dia, hora e local, para participar da pesquisa. A partir dessas informações e 

das instruções da coordenadora, foram agendadas as datas para realização das 

entrevistas e das observações em salas de aula. 

Todas as entrevistas foram realizadas individualmente, sendo o 

conteúdo registrado na íntegra, conforme os docentes iam verbalizando. O tempo 

médio de duração das entrevistas foi de aproximadamente uma hora e trinta 

minutos.  

Já as observações foram realizadas em três salas de aula, ministradas 

no período noturno. O tempo de duração foi de, aproximadamente, duas horas. 

Dentro desse processo, foram seguidas algumas etapas, conforme recomenda 

Minayo (2010): a aproximação da pesquisadora com os alunos em sala de aula, a 

fim de estabelecer a confiança mútua entre professor, alunos e pesquisadora; no 

segundo momento, buscou-se a identificação do conjunto de dados inseridos no 

protocolo de observações. 

 O período em que transcorreu a coleta de dados foi entre março e 

maio de 2013, totalizando três meses. 

 

Procedimento de análise dos dados  

Por meio da análise dos dados, buscou-se compreender como os 

professores responderiam e definiriam as questões elencadas neste estudo, visando 

à confirmação ou não dos pressupostos teóricos apresentados neste trabalho.  

Com o intuito de alcançar os objetivos da pesquisa, os dados coletados 

foram submetidos à análise de conteúdo, tal como propõe Bardin (1977). Para tanto, 

seguiram-se as seguintes fases: 
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I. Pré-análise: fase inicial do material coletado. Essa foi feita por meio 

de uma leitura preliminar. Assim, a subjetividade do pesquisador e a dos 

pesquisados se integraram, a fim de se estabelecerem as unidades de registro 

(feitas no Diário de Campo e nas entrevistas) e unidades de contexto, apontando 

com trechos significativos (o verbalizado) ou representativos das categorias que 

sintetizaram a essência do fenômeno, demonstrados nos respectivos eixos 

temáticos (visualizados nas análises dos resultados), a saber, indisciplina, 

sofrimento psíquico e a relação entre a indisciplina e o trabalho docente e os 

descritores da indisciplina associados ao sofrimento psiquico. Os eixos temáticos 

desdobraram-se em várias terminologias: moral; respeito; motivação; autonomia e 

indiferença. Mais especificamente, nas observações, foram evidenciados nos 

comportamentos dos alunos: muitas conversas paralelas e o uso inadequado de 

aparelhos tecnológicos (celulares e notebooks).  

II. Exploração do material: essa fase compreendeu as várias leituras do 

material categorizado (organizado com propósito especifico), descobrindo 

orientações para a análise propriamente dita, a ser realizada logo a seguir; 

II. Essa fase compreendeu o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. Foi realizada por meio da busca do sentido latente ou subjacente, 

expresso no manifesto (comunicação verbal), e da correlação com tendências e 

abordagens teóricas utilizadas nesta pesquisa, a respeito do fenômeno estudado. 

Já as observações participantes em salas de aula auxiliaram nas 

descrições das relações professor e aluno, nas interpretações do fenômeno inserido 

no contexto circundante e na complementação dos dados obtidos nas entrevistas. 

Minayo (2010) define a Observação Participante como sendo um processo em que o 

pesquisador se insere como observador de uma situação social, cujo objetivo é 

realizar uma investigação científica, por meio do registro no Diário de Campo. Dentro 

desse processo, foram seguidas algumas etapas, conforme recomenda Minayo 

(2010): a aproximação da pesquisadora com os alunos em sala de aula, a fim de 

estabelecer a confiança mútua entre professor, alunos e pesquisadora; no segundo 

momento, buscou-se a identificação do conjunto de dados inseridos no protocolo de 

observações; por último, a sistematização e organização dos dados, conteúdos 

coletados por meios das entrevistas realizadas com os docentes e observações em 

sala de aulas, material que será exposto no capítulo quatro, demonstrado na análise 

dos resultados, em forma de categorias temáticas.   
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Esse capítulo tem como preocupação central discutir os dados 

coletados por meio das entrevistas e das observações participantes, realizadas em 

salas de aulas. Para tanto, foram organizadas quatro categorias de análise, a saber: 

indisciplina, sofrimento psíquico, relação entre a indisciplina e o trabalho docente e 

os descritores da indisciplina associados ao sofrimento psíquico, termos que foram 

os itens centrais de análises deste estudo. Esses itens se desdobraram em vários 

conceitos, razão pela qual dificultou o agrupamento de subcategorias de forma 

temática, isto é, de trechos das entrevistas que enfocam as mesmas ideias, por 

exemplo, os valores morais. Assim, mesmo observando-se repetições 

terminológicas, ou falas, optou-se por descrever na íntegra  os conteúdos verbais e 

as sequências feitas pelos docentes, ao recorrerem às várias circunstâncias 

conceituais para explicar o fenômeno estudado, iniciando-se pelo termo indisciplina.   

 

4.1 Indisciplina  

 

Esta categoria surgiu do eixo que foi elaborado para responder ao 

segundo objetivo específico desta pesquisa, o qual buscou identificar como os 

professores definiam o termo indisciplina no trabalho docente.  

Os eixos das entrevistas e das observações em sala de aula 

desdobraram-se em várias terminologias: moral; respeito; motivação; autonomia e 

indiferença. Mais especificamente, nas observações foram evidenciados nos 

comportamentos dos alunos: muitas conversas paralelas e o uso inadequado de 

aparelhos tecnológicos (celulares e notebooks). Em contrapartida, os 

comportamentos dos professores mais destacados consistiram em intervenções 

diversas na tentativa de chamar a atenção do aluno. 

Nessas condições, serão apresentados separadamente os dados dos 

participantes que lecionavam no primeiro e quarto termos. A título de exemplo, é 

possível indicar as respostas dos professores do primeiro termo, especialmente, 

sobre as regras (moral), a saber:  

 

 

 



57 
 

Indisciplina está ligada à quebra de regras estabelecidas.  
Costumo estabelecer um contrato de convivência, isso de forma 
imposta. O contrato é necessário, para que haja uma boa 
convivência e o bom andamento das aulas.  
Em uma sala lotada (60 alunos) é quase impossível manter a 
disciplina.  

 

No que se refere às regras impostas, La Taille (2003) faz as seguintes 

reflexões: alguém que age conforme o que é imposto age conforme o dever quando 

suas ações são coerentes com alguma regra, mas não inspiradas pelo valor moral 

que a legitima. Já as punições constituem a estratégia pedagógica que complementa 

naturalmente a disciplina. La Taille (2003) dá três  sugestões para que os estudantes 

colaborem com o que foi combinado e seja verdadeiramente aprovado por estes, a 

saber:  é fundamental que os princípios almejados conduzam o acordo e sejam 

claramente colocados, buscando a igualdade para todos; segunda sugestão: o 

docente deve  buscar o consenso, ouvindo todas sugestões dos alunos (fazer uso 

da prática da escuta), ao invés de decidir o desejado via votação, porque a votação 

é poder, ou seja, alguém perde e outro ganha; e, por último, a terceira sugestão: o 

docente deve fazer uso do seu papel de  autoridade, ao invés de colocar para os 

alunos a  incumbência pelos castigos (aos violadores possíveis) que o combinado 

pode gerar. Essas circunstâncias são observadas em sala de aula, em vários 

momentos.  

 Durante as observações em sala da aula dessa docente, foi possível 

constatar o que ela já revelara na entrevista: o número excessivo de alunos em sala 

e a sua disponibilidade para tentar estabelecer as regras, junto aos seus alunos. A 

docente, durante a aula, fez várias tentativas para “impor” as regras, porém, nesse 

contexto, ficou difícil exergar, nas suas atividades, uma ação transformadora, tanto 

objetiva quanto subjetiva, tal como argumenta Codo (1994), ao definir o que é 

trabalho. Entretanto, cabe reconhecer que a superlotação em sala de aula revela-se 

um complicador, que pode interferir em qualquer estratégia pedagógica. Em outra 

pespectiva analítica, pode-se formular outra hipótese: talvez esse cenário tenha sido 

observado por se tratar de uma classe de primeiro termo, circunstância que favorece 

o aparecimento das características apontadas, visto tratar-se de inícío dos cursos de 

graduação. 

A segunda docente entrevistada preferiu definir o termo indisciplina de 

forma generalizada, como se pode constatar a seguir. 
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Indisciplina é quando não há um envolvimento numa atividade ou 
num projeto; é quando algo foge da autonomia do aluno, ele fica 
ausente; o aluno não se percebe como parte ou integração de um 
processo... Indisciplina pode ser o que está fora do contexto de sala 
de aula ou da proposta do professor. O papel do professor é mostrar 
onde a disciplina é importante e dá significado para o aluno.  
 

Diante desses argumentos, cabe fazer uma comparação entre as 

estratégias dessa professora e os argumentos da docente anterior: as duas 

docentes têm consciência de seus papéis, mas demonstram nos seus descritores, 

na definição do termo indisciplina, dificuldades para desenvolver ações que gerem 

significados que deixem marcas nos seus alunos, conforme Codo (1994) argumenta, 

ao definir o que é um trabalho transformador. A segunda professora se limita a 

pontuar o pouco comprometimento que muitos alunos têm para com a atividade 

acadêmica. Ela também argumentou que a indisciplina pode estar presente quando 

o aluno não reconhece a importância do aprender, porque ele fica indiferente ao que 

se passa a sua volta, inclusive ao aprendizado.  

A indiferença foi um termo evidenciado, durante as observações 

realizadas em sala de aula, em vários momentos, e as intervenções estratégicas dos 

docentes foi o “psiu” e “gente!” para chamar atenção do aluno. Sobre essa conduta, 

cabe inserir neste contexto outro autor, Libâneo (2009), segundo o qual os 

professores são profissionais que exercem papel imprescindível e insubstituível  no 

processo de mudança social. Já a “transformação da prática do professor decorre da 

ampliação de sua consciência crítica sobre a mesma prática” (LIBÂNEO, 2009 p. 

15). 

Nos complexos descritores encontra-se outra comunicação verbal, do 

terceiro entrevistado, que definiu indisciplina associando-o a inúmeros contextos 

educativos. 

 

Indisciplina é uma manifestação contrária ao que foi determinado 
pela norma, ou por qualquer instância de controle. Exemplo, 
instituições, a família, igreja e qualquer instituição que tem o poder 
para instalar as normas.  
 

Esse professor relacionou a indisciplina aos mecanismos de controle, 

tal como concebe Foucault (1979); inclusive citou o referido pesquisador, durante a 

entrevista. Ele entende que a disciplina e a indisciplina são interligadas e estão 
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presentes em qualquer lugar, inclusive nas igrejas. Nesse sentido, o docente deve 

ficar atento para encontrar  as causas de um comportamento indisciplinado,  pois há 

alunos que se utilizam do silêncio para demonstar sua insatisfação ou transgreção.   

 Para Foucault (1979), o exercício do poder se dá dentro de um limite 

de direito, de soberania e de um mecanismo de disciplina, de formas díspares, 

heterogêneas, em constante transformação. Trata-se, portanto, de uma prática 

social e, como tal, é constituída historicamente.  

As observações em sala de aula corroboram as afirmativas de Foucault 

(1979), uma vez que esse autor argumenta que o poder é um conjunto de regras 

metodológicas a partir das quais se podem formular hipóteses. Sob essa ótica, 

presenciaram-se momentos de confrontos relacionados aos mecanismos de 

controle, à falta de respeito e à desmotivação do aluno. Esses dados foram 

evidenciados quando as professoras estabeleciam critérios para fazer e apresentar 

trabalhos acadêmicos, seguindo as normas vigentes.   

O quarto docente reforça a fala do terceiro professor, quando ambos 

definem o termo indisciplina inserindo-o no meio social e familiar. De acordo com 

alguns docentes, a indisciplina está associada a pouca instrução, aos 

conhecimentos adquiridos primeiramente com os pais, já que é na família onde  a 

criança recebe  os conhecimentos informais. No que se refere às associações 

culturais ao termo indiciplina, o quarto docente  verbaliza da seguinte forma:  

 

Pra mim, em primeiro lugar, indisciplina é a falta de cultura, a qual 
deveria ser gerada em sua residência com os pais. Se você der 
educação você recebe educação. Claro que depois vêm inúmeras 
questões que envolvem essa criança, os amigos, a variação de 
linguagens e tribos. Então, se a criança não tem uma boa formação 
em casa, pode emitir alguns comportamentos indisciplinados. 
 

Os entrevistados ofereceram inúmeras possibilidades de análises ou 

reflexões que podem ser relacionadas teoricamente, entretanto cabe à pesquisadora  

um pouco de cuidado para não fomentar visão difusa. As verbalizações da quinta 

entrevistada demonstram isso, pelo menos na primeira leitura de suas associações 

conceituais a respeito do comportamento indisciplinado. Essa entrevistada destacou 

a desvalorização das relações interpessoais: professor aluno, docente e colegas de 

trabalho e da aprendizagem. Ela define e problematiza a indisciplina da seguinte 

forma: 
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A indisciplina é a total falta de respeito em sala de aula, tanto para o 
professor quanto para os colegas. São aqueles alunos que não 
levam a sério as aulas e atrapalham as aulas, principalmente quando 
o professor/aluno, ambos, estão desenvolvendo um raciocínio...  
[...] Indisciplina é a falta de respeito a qualquer pessoa, a qual pode 
ser expressa em qualquer lugar, inclusive em sala de aula. 
 

Integram-se a esta verbalização os dados das observações em sala de 

aula, visto que inúmeras vezes a pesquisadora visualizou as condutas citadas 

anteriormente pela docente, quando os alunos entravam e saíam da sala e 

interpelavam as professoras, sem cerimônia ou vergonha, circunstâcia que 

evidenciava o desconforto, porque exigia dos docentes um esforço constante para 

manter o raciocínio discursivo e mental. 

Estes dados demonstram as formas como os professores do primeiro 

termo entendem por indisciplina. Revelam-se também os principais descritores, em 

forma de subcategorias, relacionados a esse termo, tais como: a quebra de regras, 

dificuldades de alguns professores para fazer valer o contrato de convivência, por 

eles estipulados, “a  falta de respeito” em sala de aula e o pouco comprometimento 

dos alunos com as atividades acadêmicas.  

Baseando-se nos dados acima, é possível pressupor que o trabalho 

docente aparece aqui associado a dois princípios teóricos básicos. Primeiro, o poder 

é estabelecido no conjunto de regras metodológicas (FOUCAULT, 1979), que pode 

ser evidenciado no contextho educativo e nas suas interfaces, por exemplo, nas 

relações existentes entre a autoridade docente e alunos e as relações entre as 

normas e regras estabelecidas pelos governantes. O docente tem o poder legitimado 

(por leis) para comandar o ensino-aprendizagem, ou seja, para realizar o seu 

trabalho, instituído pelos atores da educação formal. Sendo assim, os professores 

têm arbítrio para exercer suas ações dentro das instituições de ensino, sejam eles 

de nível básico, médio ou superior.  O segundo princípio teórico básico encontra-se 

em outro dispositivo, o legado moral (LA TAILLE, 2003; AQUINO, 1998), assunto já 

mencionado neste trabalho nos capítulos anteriores. Porém, cabe salientar neste 

espaço, mesmo que resumidamente, a crise da autoridade docente, conceito 

utilizado por Aquino (1998) para apontar o correlato principal de grande parte dos 

efeitos de violência testemunhados no cenário escolar, o qual já é possível de 
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evidenciar também no ensino superior, fato tão divulgado nos meios de 

comunicações, por exemplo, TV, internet e revistas de grande circulação nacional.  

Fica evidenciado também, nas respostas dos professores do quarto 

termo, o poder legitimado, discussões que se integram aos dados acima, os quais 

trazem definições sobre a indisciplina semelhantes aos que já foram apresentados 

pelos professores do primeiro termo, especialmente quando eles relacionam a 

indisciplina às questões morais, políticas e culturais. Tome-se como exemplo o 

seguinte relato:  

 

Não tenho uma definição precisa para esse conceito. Defino como 
sendo valores diferentes... refiro-me à questão moral; formação 
cultural, exemplo, no passado sempre participei dos movimentos de 
greve, porque via essa atitude como solidariedade com os colegas. 
Atualmente, quase ninguém se engaja em nada. 
  

Essa docente relaciona a indisciplina à falta de idealização política, 

característica estudantil dos anos 70. Hoje, os engajamentos até existem, mas não 

há participação efetiva, posição sensata ou contudente, diante dos desafios atuais. 

Palavras da docente. Desafios que ela relacionou à pouca vontade dos governantes 

para melhorar a qualidade do ensino e a conduta difusa, por parte dos estudantes, 

ao expressar suas insatisfações nas ruas; são tantas reivindicações que se torna 

difícil de entender o que os jovens realmente querem. Talvez se encontrem nesse 

contexto explicações da falta de comprometimento dos alunos com os estudos, 

comportamentos tão ressaltados pelos docentes durante as entrevistas. 

Para todos os entrevistados, o entrave maior na realização dos seus 

trabalhos, em sala de aula, é a indisciplina, problema que era apontado e 

evidenciado só no ensino médio. Entretanto, atualmente, esse fenômeno expandiu-

se para o ensino superior, segundo os docentes, dado que foi possível confirmar nas 

observações, em sala de aula, porque era visível o grau de insatifação de alguns 

professores diante da falta de atenção de seus alunos para com o conteúdo. A 

sétima docente entrevistada confirma essa situação: 

 

Indisciplina é todo o comportamento que está atrapalhando o modelo 
de aula que o professor planejou e quer desenvolver em sala de 
aula. Porém, nem sempre, essa aparente indisciplina é indisciplina. 
[...] No ensino superior não vemos tanto o que vemos no ensino 
médio. No ensino superior vemos uma dificuldade que o aluno tem 
para se envolver com a aula, talvez por chegar atrasado. [...] Às 
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vezes tem diferenças entre o comportamento do aluno do ensino 
superior e fundamental, ou médio, porque a gente aceita alguns 
comportamentos que acontecem no ensino superior. Exemplo, a falta 
de atenção para com o conteúdo. Os alunos do ensino superior 
trazem características das fases anteriores, eles ainda querem 
memorizar, ainda há ciúmes e rixas, mas apesar de tudo isso é 
tranquilo. 
 

 A docente fez uma articulação comparativa entre a educação do 

ensino fundamental, médio e universitário. Ela afirmou também que parte dos 

comportamentos dos alunos universitários é semelhante ao comportamento de 

alunos que ainda estão nos níveis anteriores, ou seja, como se ainda estivessem no 

ensino médio. Eles se comportam de forma descompromissada, inclusive com os 

horários de chegada e saída em sala de aula, elementos observados pela 

pesquisadora, durante todo o processo de observação participante. Aliás, insere-se 

neste espaço a ideia de autodisciplina, conceito associado por La Taille (2003) à 

primeira definição de  indisciplina. Argumenta  o autor que há três definições para 

indiscipina: a) indisciplina é a falta de autodisciplina, quando o aluno não consegue 

organizar a tarefa; b) indisciplina é a desobediência, quando o aluno não cumpre o 

que foi estipulado pelo professor; c) indisciplina é o desrespeito, essa é uma questão 

moral. 

Quanto ao aluno não cumprir o que foi estipulado pelo professor, cabe 

ressaltar o que foi verbalizado pela oitava docente, porque essa entrevistada 

apresenta em seu discurso questões relacionadas ao uso inadequado do celular, a 

saber: 

 

É um grande entrave no processo de ensino e aprendizagem, porque 
numa sala em que há alunos indisciplinados não há como 
desenvolver o ensino. O professor precisa de estratégias para evitar 
e impor limites em alunos indisciplinados. No primeiro dia de aula, 
faço um contrato de convivência e nele estabeleço as seguintes 
questões a serem evitadas: o uso de celular; a maneira de se vestir; 
o tom de voz; as gírias; a adequação de valores; e maneiras de falas. 
Esse contrato é válido em qualquer período. 
  

Porém, o que foi observado pela pesquisadora – o uso constante da 

tecnologia em sala de aula –  a  atenção dos alunos quase sempre  era voltada para 

os notebooks e celulares. Nesse sentido, ficou evidenciada a indisciplina, porque o 

aluno não cumpriu o que foi estipulado pela professora, pois a mesma havia pedido 
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para os alunos não utilizarem os notebooks.  Sobre o contrato de convivência (ou 

contrato pedagógico) Aquino (2003) defende que um grupo passa por várias etapas, 

de forma gradual, o que corresponde à validação e à tomada de consciência das 

regras. Os períodos são: a imposição, o consentimento e a autodisciplina. Na fase 

de imposição o indivíduo ainda não tem o valor da regra, isto é, os alunos 

submetem-se a ela, mas ignoram a razão de sua autenticidade. Na etapa do 

consentimento, institui-se uma relação de causa e efeito, ou seja, as condutas dos 

alunos são de acordo com as reações e atitudes do professor. Os alunos sabem o 

que podem ou não fazer, entretanto o controle é externo, o docente é quem dá o 

primeiro passo, comanda e se encarrega de efetivar as regras. Na etapa da 

autodisciplina, o aluno sabe o que deve ser feito, pois há maturidade suficiente para 

a tomada de decisão, razão pela qual é dispensado o controle ou intervenção do 

professor no cumprimento das regras estabelecidas. 

 Diante desses argumentos teóricos, é possível indicar que alguns 

alunos ainda se encontram na etapa do consentimento, porque foi observado, em 

sala de aula, uma relação de causa e efeito, isto é, as condutas dos alunos quase 

sempre foram marcadas pelo descumprimento dos acordos, apesar do que foi 

construído (verbalmente) e aceito pelo grupo de estudantes, ou seja, o contrato de 

convivência (ou contrato pedagógico). 

Por contribuir com as citações teóricas e as verbalizações dos 

professores, integra-se neste espaço o conjunto verbal dos últimos docentes 

entrevistados, ambos do quarto termo.  

   

Indisciplina é todo ato que transgride a moral e os bons costumes 
que devem nortear o processo de ensino e aprendizagem. 
Caracterizam-se por agressões verbais e físicas contra direção, 
professores e demais pessoas da aula e contra os próprios colegas. 
[...] refiro-me também à relação interpessoal, professor versus 
professor. 
  

Esse docente argumentou que a indisciplina é evidenciada, em alguns 

momentos, na relação entre os colegas de profissão. Segundo ele, a indisciplina é o 

desrespeito para com o outro, fenômeno que está presente em vários 

comportamentos e circunstâncias atuais.  
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A falta de foco ou de perspectiva de vida pode estar associada às 

questões internas, de acordo com as verbalizações da última docente, no que se 

refere à definição da indisciplina.  

 

Indisciplina é a falta de foco, a pessoa (o aluno) não sabe o que quer. 
A disciplina é uma organização interna, para realização do seu dever 
de ser... Muitos alunos não têm isso, o foco. Falta objetivo. Falta de 
escolha consciente da profissão. Piaget fala que é a falta da 
construção da autonomia. 
 

Sem adentrar na teoria do Piaget (1994), por não ser o enfoque deste 

estudo, cabe ressaltar que a docente se referiu aos argumentos desse autor para 

explicar os processos de organização interna e adaptação do ser humano. Ela se 

referia também ao desenvolvimento moral, que abrange três fases: anomia, em que 

frequentemente a moral não se coloca; é seguida pelo hábito e não por uma 

consciência do que é certo ou errado; heteronomia o qual trata  do cumprimento da 

regra e qualquer interpretação diferente desta não corresponde a uma atitude 

correta, isto é, há apenas o respeito à autoridade, não há consciência, nem reflexão, 

há apenas obediência; e, por último, a autonomia, associada à legitimação das 

regras. O respeito às regras é gerado por meio de acordos mútuos. 

Para Freire (1996), o tema autonomia tem um sentido sócio-político-

pedagógico; nesse aspecto, autonomia é a capacidade que uma pessoa tem para se 

libertar das estruturas opressoras; autonomia é também a liberdade de pensar por si 

e a capacidade de guiar-se por princípios que concordem com a própria razão. Isso 

significa ter a capacidade de realizações, o que exige um homem consciente e ativo. 

A docente vê a indisciplina associada à falta da consciência; apesar de o aluno ter a 

noção do que é certo e errado, ele só cumpre regras, mas não tem noção das 

consequências dos seus atos. Talvez por isso o estudante não tenha a capacidade 

de pensar por si.  

As observações em sala de aula demonstraram com clareza o esforço 

da professora para que os alunos internalizassem os valores morais, especialmente 

quando a docente perguntou para os discentes: o que são valores morais? 

Respostas dos estudantes: “é o respeito, os princípios e as condutas. Os valores 

são aprendidos de acordo com cada cultura”. Entretanto, estas respostas não 

satisfizeram as exigências de desempenho produtivo, subcategoria inserida na 

categoria (sofrimento psíquico), porque as respostas  foram dadas de acordo com os 
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conteúdos expostos nos slides, onde constavam essas definições teóricas. Portanto, 

os alunos leram o conteúdo e a professora ficou insatisfeita, apesar do seu 

interesse. 

Essas estratégias foram utilizadas por outros professores, dado 

evidenciado em outras observações realizadas em sala de aulas. 

De forma geral, as definições sobre o comportamento indisciplinado  

são relacionadas  pelos os docentes, tanto do primeiro termo, quanto do quarto 

termo, às questões morais, ao pouco comprometimento dos alunos para com as 

atividades acadêmicas, às relações interpessoais professor/ aluno e colega de 

trabalho e as regras – contrato de convivência. Isso significa que os alunos do 

primeiro e do quarto termo demonstram o mesmo comportamento indisciplinado, 

mesmo cursando termos diferentes. Talvez essa distinção não seja tão relevante, 

mas pode explicar a falta de objetivo ou a falta da escolha consciente da profissão,  

dado apresentado pela docente do quarto termo, ao falar da falta de  foco de alguns  

alunos. Entretanto, de forma específica, os docentes que ministram aulas no quarto 

termo apresentaram dados associados às questões políticas, à cultura, à sobrecarga 

de trabalho e ao uso inadequado das tecnologias em sala de aula, situações que 

podem gerar insatisfação ou desgaste mental na realização do trabalho. Esse 

quadro pode ser visualizado na categoria dois, o Sofrimento Psíquico. 

  A insatisfação docente fica mais evidenciada nessa categoria, quando 

os docentes apresentam as causas e definem o que é o Sofrimento Psíquico, dados 

complementados com os que foram observados em sala de aula. Assim, o conjunto 

de verbalizações dos docentes será descrito neste item, começando com dados das 

entrevistas dos docentes do primeiro termo e depois do quarto termo.  

 

4.2  Sofrimento Psíquico  

 

Seguindo o mesmo padrão da categoria um, indisciplina, inicia-se esta 

análise tentando responder ao segundo objetivo específico deste estudo, a saber, 

investigar como o professor descreve  o desgaste mental (ou sofrimento psíquico) no 

exercício do trabalho. Os conjuntos de verbalizações dos professores revelaram que 

o desgaste mental está associado à sobrecarga de trabalho, à desmotivação, à 

apatia, à falta de comprometimento do aluno e à frustração em não atingir suas 

expectativas em relação ao desempenho junto ao discente. Diante desses dados, 
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cabe aqui, mais uma vez, definir o que esta pesquisa compreende 

por desgaste mental ou sofrimento psíquico, conceitos utilizados no mesmo sentido 

(FRANCO, DRUCK, e SELIGMANN SILVA, 2010; DEJOURS, DESSORS  e 

DESRIAUX, 1993). O sofrimento psíquico  é um conceito relacionado ao prazer-

sofrimento, termo definido pela psicodinâmica do trabalho, onde as vivências de 

sofrimento surgem diante das dificuldades encontradas no mundo  do  trabalho,  o 

qual requer 

negociações  e  ajustes  constantes,  a  fim  de  equacionar  favoravelmente  os 

desejos, o prazer  e as possibilidades de amenizar a luta contínua do sujeito. 

Assim, o sofrimento quase sempre surge sob a divisão e a 

padronização de tarefas, o excesso de procedimentos burocráticos, a falta de 

reconhecimento e poucas perspectivas de crescimento, dentre outras circunstâncias 

que exigem um potencial técnico e criativo (DEJOURS, 1999).  

Já a fonte de prazer está associada à admiração, à valorização, ao 

reconhecimento, ao respeito e às chances que o trabalhador tem para manifestar a 

sua criatividade. Portanto, quando o espaço de negociação fica bloqueado, ou 

ocorre uma sobrecarga de atividades, o sofrimento psíquico se intensifica 

(DEJOURS, 1992). Teoria que pode ser confirmada na prática, especialmente nas 

verbalizações dos docentes: 

 

Desgaste mental é a sobrecarga de atividades, está na origem do 
desgaste, estar ligada a uma situação que o professor não pode 
produzir; a questão da indisciplina também causa desgaste mental; a 
falta de domínio de conteúdo e trabalhar sem gostar também 
provocam o desgaste; a não identificação do professor com a função 
docente também ajuda a surgir o desgaste mental.  

 

Essa docente se refere aos momentos em que o seu trabalho não pode 

ser desenvolvido de acordo com o que ela planejou. Ela também falou que há um 

desgaste físico e mental quando ocorrem interferências de comportamentos 

inadequados em sala de aula e o desajuste de produção, ou seja, a falta de 

conhecimento teórico de alguns colegas de trabalho. Portanto, o sofrimento é tão 

intenso que origina outro desconforto, isto é, o desgaste é duplo, segundo as suas 

palavras.  

Percebe-se, na definição feita pela docente, uma associação à causa 

do sofrimento psíquico, durante a realização do seu trabalho, especialmente quando 
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ela aponta as dificuldades para produzir como gostaria. Nesse contexto, inserem-se 

também dados observados em sala de aula. Trata-se do grau de satisfação e 

exigência de desempenho produtivo na realização do trabalho docente; nesse 

quesito, a insatisfação é recorrente em vários momentos. Exemplo, avaliação de 

desempenho do aluno. 

No que se refere ao domínio de conteúdo, a segunda docente 

entrevistada acrescenta mais um dado, quando ela faz uma relação entre o 

desempenho do aluno e o pouco interesse do mesmo. A docente define o sofrimento 

psíquico quando: 

 “o professor não percebe o envolvimento do aluno, especialmente 

quando a aula não causa o impacto desejado nos alunos”.  Ou seja, a professora se 

reportou ao planejamento da aula com expectativas de causar algum impacto 

criativo no aluno, entretanto ela não atinge os seus objetivos, com isso, segundo 

suas afirmações, o aluno se dispersa e consequentemente o professor se sente 

cansado, duplamente, por falta de interesse do estudante e pelo “fracasso” do 

trabalho que não foi realizado. Frases também repetidas por outros professores  

durante todo o percurso da coleta de dados. A título ilustrativo, o terceiro docente 

confirmou a sensação de fracasso que muitos professores enumeraram durante as 

entrevistas, a saber: 

 “A sensação de fracasso ocorre quando você chega numa condição de 

indisposição e sentimento de saturação ao seu  trabalho”.  

Esse docente apresenta uma definição do sofrimento psíquico 

semelhante a outro conceito denominado por Franco, Druck e Seligmann-Silva 

(2010) de vulnerabilização, ou seja, uma situação de impacto que pode levar o 

trabalhador a ter inúmeros problemas de saúde, decorrente da perda do respeito, da 

desconsideração e da dignidade ferida. Situação que pode estar relacionada ao 

meio social vigente. Sobre a falta de significado no trabalho Franco, Druck e 

Seligmann-Silva (2010, apud DORAY, 2006, p. 242) fazem as seguintes 

considerações: “impossível ser significativo um trabalho no qual o indivíduo é 

desrespeitado em sua dignidade humana. A preservação da dignidade também é 

essencial à estabilidade psíquica”.   

O que pode definir o desgaste mental pode estar relacionado a outras 

questões que também ferem a dignidade humana, porque exige muitas coisas, ou 
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seja, uma duplicidade, o além do humano, conforme a verbalização da quarta 

docente.   

É tanta coisa... Acho... Primeiro, são classes numerosas, o que 
acaba contribuindo no desgaste da fala, na dinâmica que o professor 
quer aplicar no trabalho, por isso o professor tem que ser dois, em 
vez de um professor normal ele é um superprofessor. 
 

  Quanto ao duplo caráter, ou antagonismo do trabalho, que aparece na 

verbalização da docente, Codo, Sampaio e Hitomi (1994, p. 62) fazem as seguintes 

ponderações: 

 

O trabalho é duplo, e tem sido enfocado como se fosse simples: a 
partir das tarefas que enceta ou, no máximo, das relações sociais 
que promove. Fala-se em rotina, liderança, motivação, stress, enfim 
fazendo desaparecer a mercadoria, ou a alienação que a mercadoria 
porta. Administra-se o caráter contraditório do trabalho, o 
antagonismo entre o valor de uso e o valor de troca pela singela 
eliminação de um dos pólos antitéticos. 
 

Tal condição desconhece a unicidade humana e acrescenta outra 

circunstância: trata-se da tensão. Nesse contexto, o trabalho surge entre “o valor de 

uso [aqui entendido como sinônimo de trabalho concreto] e valor de troca [trabalho 

abstrato]”, ou seja, outra situação de duplicidade, conforme os argumentos de Codo, 

Sampaio e Hitomi (1994, p. 63). As evidências dos excessos são observáveis em 

várias circunstâncias verbais, chegando a ser repetitivo, em relação às fontes que 

podem gerar o sofrimento psíquico, conforme o que é verbalizado por outra docente, 

a quinta e última do primeiro termo. Essa também relaciona o desgaste mental ao 

excesso de alunos em sala de aula: 

“Desgaste mental é conciliar preparação das aulas, as atividades em 

sala de aula, número de aulas excessivas com orientação de alunos”.  

Diante desses argumentos, é possível associar essas características 

de trabalho, citadas acima, ao sofrimento psíquico, elemento evidenciado quando o 

indíviduo desenvolve atividades sob pressão, situação de duplicidade e carga de 

trabalho excessiva, dentre outros elementos vivenciados nos espaços de trabalho. 

Essas fontes podem desencadear o esgotamento profissional (ou burnout), segundo 

Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010, p. 14), aspecto visível quando se trata de 

um trabalho de natureza social, por exemplo, no ensino, na saúde e na assistência 

social. Ou seja, em várias organizações de trabalho, inclusive no ensino superior, 
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por se tratar de uma instituição voltada para o ensino-aprendizagem. Seguindo esse 

raciocínio, Codo e Vasques-Menezes (1994, p. 257) contribuem com essa discussão 

teórica, apontando a clientela de risco, por exemplo, os profissionais de educação e 

saúde, policiais e agentes penitenciários, entre outros. De fato, são trabalhadores 

que se envolvem afetivamente com os seus clientes, se desgastam e, num extremo, 

desistem, não aguentam mais, entram em burnout, termo já definido no capitulo 

anterior.   

Nas observações em sala de aula, foi possível visualizar, em alguns 

momentos, a imagem de alguns professores desanimados, queixosos até de 

detalhes insignificantes sobre o seu trabalho, tal como sugere Codo e Vasques-

Menezes (1994).  

Portanto, conclui-se, temporariamente, que os docentes associam o 

desgaste mental ao acúmulo de atividades. Outros fatores contribuintes para o 

sofrimento psíquico foram observados em sala de aula, tais como: a baixa 

tolerância, o cansaço físico, externados nas vozes baixas, oscilações de humores e 

descontentamento com o entra e sai de alunos. 

É possível evidenciar características semelhantes aos fatores 

apontados acima, e diferentes nas respostas dos professores do quarto termo. Por 

exemplo, a sexta docente indica em suas verbalizações a falta de interesse do 

aluno, a mútua letargia e os comportamentos apáticos, dados que podem contribuir 

também para o sofrimento psíquico. Essa docente descreve essas associações da 

seguinte forma: 

Ocorre o desgaste mental (fadiga) e um sofrimento psíquico 
mediante o desinteresse do aluno. Para eles a única coisa que vale é 
o certificado, isso provoca o desgaste mental e fisíco. Desgastante 
também é manejar com o despreparo de alguns professores para 
lidar com o desinteresse do aluno, nossa! Só estou falando das 
causas! Não estou definindo o conceito. Têm professores que são 
coniventes, letárgicos e apáticos, frente a essa situação. Hoje a 
educação está da forma em que está por causa de tudo isso. Falta 
postura ao professor. Você sabia que tem professor, e não são 
poucos, pronunciando errado, se comportando igual ao aluno para 
dizer que pertence ao seu universo? 
 

Essa docente indicou outra fonte que pode desencadear o sofrimento 

psiquico: trata-se da relação professor/aluno, baseada no comportamento imaturo 

por parte de alguns docentes. Essa conduta dificulta o trabalho dos professores que 

querem realizar ações com mais seriedade, ou seja, que visam à autonômia 
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intelectual e individual do aluno, segundo as verbalizações dessa docente. Ela 

apontou também a tensão surgida por conta desses comportamentos contraditórios, 

visto que alguns docentes são considerados por ela como indisciplinados e 

inadequados, mas reivindicam respeito de seus alunos. Compreende-se o 

desapontamento da professora, pois os fatos que surgem em suas palavras 

dificultam a busca de um trabalho produtivo. Essa consideração é reforçada pelas 

verbalizações da sétima docente, a saber:  

 

É quando a gente percebe que não estamos produzindo, o aluno não 
está rendendo e há uma necessidade de refazer tudo, é nesse 
momento que ocorre o desgaste. Por outro lado, essas situações 
provocam a criatividade, mas às vezes provoca dificuldades e 
angústia. A falta de capacidade do aluno para interpretar texto. Às 
vezes vejo o desgaste mental sem ser pejorativo, ou seja, 
relacionado à doença, mas à criatividade. 
 

Esses argumentos tratam da interface entre a criatividade e sofrimento 

psíquico, situações visualizadas nas dificuldades apresentadas pela docente e nos 

sentimentos de angústia, evidências reforçadas quando a professora estabeleceu 

relações entre o desempenho do aluno e a sua sastisfação. É como se o próprio 

desenvolvimento criativo dela “dependesse” do resultado qualitativo do aluno. 

Apesar dessas circunstâncias, o cenário também demonstrou que a docente sabia 

que podia buscar novas estratégias metodológicas para melhorar o desenpenho do 

aluno, mas a sua necessidade perecia  “vencida” pelo cansaço.  Talvez  se encontre 

uma melhor explicação para compreender o surgimento das dificuldades e os 

sentimentos de angústia, nos argumentos de Dejours, (1992 apud Seligmann-Silva 

(2006 ), quando essa autora  problematiza a relação existente  entre o trabalho e a 

saúde, pois o trabalho nunca é neutro em relação à saúde, podendo tanto favorecê-

la quanto contribuir para o adoecimento, ou diminuir a produtividade. 

Tal condição é vivenciada pela oitava docente, especialmente quando 

ela faz uma associação entre o espaço de tempo para desenvolver os seus serviços 

e a baixa produção acadêmica: 

 

O desgaste maior é o decorrente da jornada dupla, refiro-me à carga 
horária, isso provoca o desgaste físico e mental, dessa forma há uma 
diminuição na produtividade. 
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As frases anteriores parecem ser recorrentes neste capítulo, porém 

acrescentam outra forma de associar o sofrimento psíquico ao trabalho docente, e 

demonstram também interfaces do contexto do ensino superior que podem interferir 

na eficiência do trabalho ou produzir pouco interesse para refazer estratégias 

pedagógicas e realizar novos processos criativos. Inclusive a nona entrevistada 

apresentou uma definição relacionada aos sintomas do sofrimento psíquico um 

pouco diferente, mas remete novamente à síndrome de Burnout, por ser entendido 

como um conceito multidimensional que envolve alguns componentes que não 

podem ser analisados de forma isolada. No entanto, ao ser “observado um nível 

moderado de Burnout já é preocupante do ponto de vista epidemiológico, sendo 

passível de intervenção, uma vez que o processo já se encontra em curso” (CODO, 

VASQUES-MENEZES, 1999, p. 257). Essa condição pode ser observada no que é 

estabelecido como sofrimento psíquico, nos dados demonstrados pela nona 

docente: 

“Caracteriza-se por estresse constante, intolerância, impaciência, 

ansiedade, em toda situação que envolva o trabalho profissional”. 

Cabe aqui fazer um esclarecimento sobre o conceito de stress, porque 

algumas pessoas usam os termos stress e Burnout como sinônimos. De acordo com 

Codo e Vasques-Menezes (1999), stress é um esgotamento pessoal com 

interferência na vida do indivíduo e não, necessariamente, na sua relação com o 

trabalho. Esse autor argumenta que não se deve confundir o stress laboral crônico 

(Burnout) com o esgotamento (ou cansaço) físico ou mental (stress). Codo (2006) 

define o Burnout, em português, como ‘perder o fogo’ ‘perder a energia’ ou “queimar 

para fora” (numa tradução mais direta). É uma experiência subjetiva, que envolve 

atitudes e sentimentos que podem acarretar problemas de ordem prática e 

emocional ao trabalhador e à organização. Portanto, Burnout é uma síndrome pela 

qual o trabalhador perde o sentido da sua relação com o trabalho, de forma que as 

coisas já não lhe importam mais e qualquer esforço lhe parece ser inútil, ou perde o 

sentido.  

A síndrome Burnout é entendida como um conceito multidimensional 

que envolve três componentes, a) Exaustão Emocional – situação em que os 

trabalhadores sentem que não podem dar mais de si mesmos no nível afetivo. 

Percebem esgotados a energia e os recursos emocionais próprios, devido ao 

contato diário com os problemas; b) Despersonalização – desenvolvimento de 
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sentimentos e atitudes negativas e de cinismo às pessoas destinatárias do trabalho 

(usuários/clientes) – endurecimento afetivo, ‘coisificação’ da relação; c) A falta de 

envolvimento pessoal no trabalho – tendência de uma ‘evolução negativa’ no 

trabalho, afetando a habilidade para a realização do trabalho e o atendimento, ou 

para o contato com as pessoas usuárias do trabalho, bem como com a organização 

(CODO;  VASQUES-MENEZES, 1999). Assim sendo, em um quadro de Burnout é 

possível identificar atitudes e condutas negativas com relação aos usuários de 

serviços, clientes, organização e trabalho. 

Sucintamente, essas caracteristicas teóricas apareceram em sala de 

aula, especificamente, quando foram observadas algumas atitudes negativas e na 

“coisificação da relação”, dados evidenciados na indiferença do outro.  Ao fazer uma 

breve análise dos dados coletados, notam-se poucas diferenças entre o que os 

professores do primeiro termo descreveram e o que os docentes do quarto termo 

expressaram sobre o sofrimento psíquico no exercício do trabalho.  Os professores 

do primeiro termo descreveram sofrimento psíquico da seguinte forma: pouco 

envolvimento do aluno com as atividades; uso inadequado da tecnologia em sala de 

aula; rompimento das normas; e, por último, o número excessivo de alunos em sala 

de aula. Já os professores do quarto termo expuseram da seguinte maneira: pouco 

envolvimento de alunos e de alguns professores, ou seja, pouco comprometimento 

com o ensino-aprendizagem; uso inadequado da tecnologia em sala de aula; relação 

professor versus aluno-afetividade em sala de aula. Nesse item percebe-se a 

imposição das normas visando à hierarquia. Portanto, existem semelhanças e 

poucas diferenças entre as verbalizaçãos dos docentes, no que se refere ao 

sofrimento psíquico.  

Sendo assim, diante do que foi demonstrado, cabe retomar o que Codo 

e Vasques-Menezes (1999) destacam: dentre tantas profissões que podem 

desenvolver a síndrome de Burnout, os profissionais de educação podem também 

perder a energia. Isso porque, dentre outros fatores, trabalham em um contexto com 

diversos descritores, por exemplo, a baixa produtividade e o pouco 

comprometimento de algumas pessoas, circunstâncias apontadas pelos docentes do 

primeiro termo.  

 Até este ponto do trabalho, os professores descreveram o sofrimento 

psíquico no exercício do trabalho, cabendo agora apresentar como os professores 
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do primeiro e quarto termos fizeram relações entre a indisciplina e o trabalho 

docente no ensino superior. 

 

4.3 Relação entre a Indisciplina e o Sofrimento Psíquico  no Trabalho Docente 

no Ensino Superior 

 
A organização deste tópico procurou contemplar o quarto objetivo 

especifíco desta pesquisa, o qual buscou analisar, a partir do discurso docente, as 

relações entre a indisciplina e o sofrimento psíquico no trabalho docente.  

Entende-se que os discursos são as verbalizações dos professores 

entrevistados, sendo asim, os dados das entrevistas são complementados com o 

material colhido por meios das observações participantes em sala de aulas. Os 

conjuntos de verbalizações dos professores revelaram que o sofrimento psíquico 

está associado à sobrecarga de trabalho, à desmotivação, à apatia, à falta de 

comprometimento do aluno e à frustração em não atingir as expectativas. Trata-se 

de realidades apresentadas pelos docentes. Inicia a primeira professora: 

 

Sim, existem relações entre a indisciplina e o desgaste mental e o 
trabalho docente, porque a indisciplina está presente no ensino 
superior também, porém se manifesta de maneira diferente. 
Exemplo, a falta de atenção, falta de respeito, falar alto e o 
enfrentamento, falta de envolvimento do aluno, tudo isso é 
desafiador.  

 

A segunda docente reafirma o que foi verbalizado pela primeira 

docente: 

Sim, se você caracteriza a indisciplina como a falta de envolvimento 
do aluno... Indisciplina também é o uso da tecnologia de forma 
inapropriada, isso é desgastante. Quando ocorre o desgaste, fisico, 
mental ou psicológico o professor tem que mudar o seu trabalho.  
 

Essa docente se refere à necessidade de mudar de estratégias 

pedagógicas diante do uso excessivo e inadequado da tecnologia, por parte dos 

alunos, apesar de reconhecer as vantagens dos instrumentos quando utilizados de 

maneira adequada.  

 Os impactos são vários, pois se trata de um novo paradigma de 

produção e de desenvolvimento que tem como elemento básico a centralidade do 

conhecimento e da educação, porque ambos passaram a ser (do ponto de vista do 
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capitalismo globalizado) força motriz e eixos da transformação produtiva e do 

desenvolvimento econômico, inclusive na educação. Em decorrência disso, embora 

o trabalhador saiba realizar determinada tarefa, não é capaz de verbalizar o que 

sabe fazer, porque esse trabalhador ainda demonstra dificuldades de aprendizagem 

permanentes, incapacidade de assimilar novas tecnologias, ou seja, está 

desqualificado para lidar com equipamentos eletrônicos ou com os multimeios 

didáticos. Nesse sentido, ao relacionar a teoria com a prática, percebe-se na frase 

da docente o seu conhecimento sobre as inovações tecnológicas, pois ela afirma a 

necessidade de   mudar as estrátegias na realização do  seu trabalho; entretanto, a 

professora apresenta um discuro queixoso.  

De acordo Libâneo (2009), uma das perspectivas está associada  a 

iniciativas que capacitem os trabalhadores, por meio de um processo contínuo de 

aprendizagem. Assim sendo, o primeiro passo é reconhecer que  o momento atual 

exige dos educadores um amplo conhecimento, principalmente sobre o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC. Isso significa, também, aprender a 

fazer uso correto de novos recursos pedagógicos que interferem e medeiam os 

processos de ensino-aprendizagem, ou informações e comunicações envolventes. A 

esse respeito, Libâneo (2009) faz a seguinte reflexão: num contexto de 

transformações, no mundo globalizado, numa sociedade técnico-informacional, ou 

sociedade do conhecimento, exige-se um novo tipo de trabalhador com capacidade 

de adotar novas habilidades cognitivas, novas competências sociais e pessoais. 

Essa teoria ajudou também nas observações em sala de aula, porque colaborou na 

visualização de como era feito o uso da tecnologia, a qual se apresentou sem 

planejamento estratégico, apesar de muitos alunos levarem seus notebooks, 

celulares e tabletes de última geração. Essas informações foram confirmadas nas 

entrevistas de alguns professores.  

O terceiro professor entrevistado vê uma relação entre a indisciplina e 

o sofrimento psíquico no trabalho docente quando há um rompimento entre as 

normas de ensino e a aprendizagem, quando há comportamentos anormais, por 

exemplo, aluno quieto, passivo e silencioso. Isso gera desconforto, porque o aluno 

não interage e não participa do processo pedagógico. Essa é outra forma de como a 

indisciplina se manifesta em sala de aula, a saber: 
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Depende... toda vez que um aluno rompe com as normas ele gera 
um desconforto, entretanto, esse rompimento, não necessariamente, 
tipifica na indisciplina, mas gera o desconforto. Porque muitas vezes 
a gente associa o conceito de indisciplina ao barulho, à bagunça etc. 
Para muitos professores esses comportamentos são característicos 
da indisciplina. Eu me preocupo mais com o aluno quieto, passivo e 
silencioso, porque isso pode ser uma indisciplina, essa atitude pode 
estar provocando o rompimento com a regra, refiro-me à 
aprendizagem. O estereotipo é: o aluno que atrapalha é o 
indisciplinado, mas o quietinho, o passivo e apático pode ser pior do 
que o hiperativo, porque eles podem estar rompendo com o ensino e 
a aprendizagem. 

 

O docente afirmou que se preocupa quando vê um estudante com o 

pensamento divagando, não participando, portanto, da dinâmica da aula, o que, por 

sua vez, traz implicações para sua aprendizagem. Trata-se de informações 

visualisadas também nas observações em sala de aula e verbalizadas por outros 

docentes.   

 

Não vejo relação entre o desgaste mental no trabalho docente e a 
indisciplina,  no meu ponto de vista. Porque  eu encaro os alunos, na 
sala de aula, como pessoas que precisam aprender algo, por isso 
trago os alunos próximos de mim, torno-o professor/aluno/amigo, se 
você tem essas três definições em mente, você consegue gerar  uma 
aula consideravelmente razoável para uma sala de alunos 
indisciplinados. Antigamente (ano passado) havia uma sala 
considerada problema, a maioria dos professores falavam terrores 
dos alunos, quando eu entrei para dar aulas logo consegui 
neutralizar os problemas. Trato meus alunos com palavras 
carinhosas.  

 

Essa frase demonstra uma estratégia pedagógica baseada numa fusão 

entre professor/aluno/amigo.  Tal declaração foi feita pelo docente, que solicita da 

pesquisadora fidedignidade na escrita, e a sugestão foi, obviamente, acatada, visto 

que a fidelidade aos dados é uma das condições básicas de um trabalho científico. 

Observa-se também, em suas declarações, uma informação paradoxal (ou 

contraditória). Ao mesmo tempo em que afirma não ver relação entre desgaste 

mental e indisciplina, destaca a necessidade de neutralizar os alunos indisciplinados.  

Tendo em vista a forma como o docente se referiu para levar os alunos 

para junto si, cabe referenciar as contribuições de Aquino (1996). Esse autor 

argumenta que compete aos educadores investir nos vínculos concretos, na medida 

do possível, ao invés de criar modelos idealizados de aluno. O pesquisador se refere 
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aos parâmetros que devem balizar a relação professor-aluno (critério inserido no 

contrato pedagógico). Retoma-se ao relato do quinto docente. 

O quinto docente expressa, verbalmente, o número excessivo de 

alunos em sala de aula, verbalizações recorrentes e descritas em outros momentos 

deste trabalho. Porém, esse professor ressalta outra visão de comportamentos dos 

alunos, a falta de vontade de reflexão, fator que pode ter como efeito o desgaste 

mental ou a indisciplina, dependendo do ponto de vista do professor, de critérios e 

do grau de estresse. Esse docente fez comparações entres os comportamentos dos 

estudantes de Pedagogia com as condutas dos alunos que cursam enfermagem e 

fisioterapia.  Segundo ele, eses últimos veem a prática de forma mecanicista, ou 

seja, inviabilisam a reflexão. Por esse motivo, o seu depoimento é inserido nesta 

sequência: 

Depende do curso em que eu ministro aulas, por exemplo, no curso 
de História, as aulas fluem bastante, já no curso de enfermagem e 
fisioterapia, fica difícil porque o aluno se dispersa, principalmente 
quando tento explicar mais, falar mais, ou dar uma aula expositiva, 
porque o aluno desses cursos vê a prática de forma mecanicista, 
para eles vão só fazer exames, aplicar injeções dentre outras tarefas 
motoras. O que dá estresse mesmo é o número excessivo de alunos 
em sala de aula, já dei aula para 70 alunos, claro que a maioria não 
entendeu nada. Nesse sentido, a indisciplina está relacionada com a 
disciplina, ou seja, nas disciplinas em que o aluno precisa pensar 
mais, ocorre a dispersão, portanto, para a coisa fluir mais depende 
do conteúdo e da postura do professor, eu tento de todas as formas 
fazer o aluno relacionar a teoria com a prática futura. 

 

 De fato, relacionar a teoria com a prática é fundamental, ação que 

ajuda a compreender alguns fenômenos, apesar de suas complexidades, por 

exemplo, a indisciplina. As expressões verbais dos docentes do quarto termo 

indicaram também a relação entre a Indisciplina e o sofrimento psíquico no trabalho 

docente no ensino superior, conforme se vê no depoimento a seguir. 

 

A indisciplina tem tudo a ver, quando se pensa em valores... Se 
pensar em comportamento inadequado não tem relação. Os 
resultados do ensino superior não têm a ver com a indisciplina. Tem 
a ver com a questão de valores morais, com o desejo e o 
comprometimento, tanto do professor como do aluno.  
 

  Nos capítulos anteriores, foram apresentadas algumas ponderações 

sobre as questões morais, mas será retomado aqui outro argumento de  Aquino 

(1996), segundo o qual os valores morais constituem um conjunto de normas que  
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consiste num sistema de regras, e a essência desta deve ser procurada no respeito 

que o indivíduo adquire por essas regras. Para esse pesquisador, atualmente, em 

todas as instituições há o decrescimento da relação vergonha/moral. Integra-se a 

esse raciocínio a frase da sétima docente: 

 

Existe sim, relação entre a indisciplina e o meu trabalho, 
especialmente, quando tenho que chamar atenção do aluno; os 
burburinhos atrapalham bastante; as apatias do aluno também 
atrapalham o ensino e aprendizagem. Parece que há uma 
ineficiência de valores. 

 

Inserem-se nesse espaço dados extraídos das observações em sala de 

aula, referentes a normas flexíveis e fundamentos menos explícitos. Talvez a 

flexibilidade utilizada como estratégia, pelos professores, seja uma forma de evitar 

os comportamentos indisciplinados, porque alguns alunos, quando sofriam 

reprimenda verbal, demonstravam o descontentamento e reagiam com certa 

hostilidade. Possivelmente, se o educador oferecesse parâmetros e estabelecesse 

de forma clara suas ações pedagógicas, evitaria certos conflitos, pois o ofício 

docente exige a negociação constante, dentre outros aspectos. Com isso, poderia 

melhorar a inter-relação professor-aluno (AQUINO, 1996). Sob essa ótica relacional, 

a oitava professora vincula a indisciplina ao seu trabalho utilizando outro conceito, a 

competência relacional: 

 

Existe uma relação entre a indisciplina e o trabalho docente, ela se 
expressa na relação estreita, professor aluno. Se o professor não 
conseguir administrar a indisciplina não consegue trabalhar. O 
domínio de Competência Relacional é a forma que o professor deve 
ter para manter a disciplina. Quando há interesses diversos dá mais 
trabalho ao professor. Utilizei estratégias para poder trabalhar com 
uma classe considerada difícil por outros colegas. Isso aconteceu 
entre o ano retrasado e o ano passado, todos os professores vieram 
me contar a situação dessa sala, quando chegou a minha vez de 
ensiná-los eu já estava preparada, porque faço bastante uso da 
autorreflexão. Quando essa turma estava no final do curso, seus 
comportamentos estavam iguais à de uma lady.  
 

Competência relacional é um termo abragente que, segundo a 

professora entrevistada, pode estar associado às competências sociais, ao 

autoconhecimento, autogestão, dentre outros aspectos que facilitam o 
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estabelecimento e manutenção das relações com os outros de forma afetiva, de 

modo que sempre se busca o respeito mútuo. 

Diferente das verbalizações anteriores, a nona docente preferiu 

relacionar a indisciplina e o seu trabalho como docente à disciplina hierárquica ou 

autoritária, a saber: 

Até hoje não vivi essa experiência em sala de aula, eu e meus alunos 
mantemos um diálogo legal. Não costumo deixar crescer 
comentários desairosos em minhas aulas: gosto que a hierarquia 
seja respeitada. 
 

Essa docente afirmou que, logo no primeiro dia de aula, já deixa claro 

para os alunos quem manda na classe, isto é, em sala de aula. A educadora foi 

quem escreveu suas palavras ( toda entrevista) e fez questão de deixar claro para a 

pesquisadora o seu poder de comando, ao reafirmar verbalmente que  ela é a 

professora e o estudante o aluno, portanto, quem manda é ela e os alunos 

obedecem.  

Do ponto de vista  Foucaultiano (1987), as principais características do 

poder disciplinar é a  vigilância, isto é,  o olhar hierárquico e a sanção normalizadora. 

Essa visão está relacionada à dimensão judiciária, mas o binômio “vigiar e punir” é 

uma temática que poderia ser evidenciada em qualquer cenário do cotidiano, 

inclusive nas instituições de ensino. A pesquisadora observou na verbalização da 

docente o seu “poder de punir”, visualizado em sua postura autoritária, apoiado por 

justificativas e regras unilaterais (FOUCAULT, 1987). Essas circunstâncias podem 

ter como efeito a mascaração dos fatos ou a perda de rumo, explicações embasadas 

também pelo expressar verbal da décima docente: 

 

Não se pode perder o rumo, porque quando o aluno percebe que o 
professor está sem foco eles não respeitam, não levam o professor a 
sério. Vejo que atualmente há novos valores, o termo indisciplina não 
tem a denominação de anteriormente. Hoje há um diálogo, regras 
conversadas e se mostra as consequências dos atos para o filho. 
Valor se aprende, se ensina. 
 

Possivelmente, o docente que valoriza o discurso hierarquizado 

desconhece os novos valores. Atualmente, existe o diálogo, portanto, as regras são 

combinadas e estabelecidas por todos, professor e alunos. Outro elemento a 

destacar no discusso dessa última professora é a comparação feita por ela entre a 

educação formal e a educação informal. Do resultado comparativo originou-se um  
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diálogo confuso: ora ela falava como docente, ora ela se expressava como mãe, 

especificamente, quando ela teceu o seguinte comentário, “como mãe, mostro para o 

meu  filho as consequências dos atos”. Esse fato foi apontado por outros participantes 

desse estudo, como “a confusão de papéis”. Tal característica pode estar associada 

aos aspectos da tarefa docente, como o cuidado e educação das crianças, e foram 

considerados em parte como extensão das atividades já realizadas no lar pelas 

mulheres; daí ser a maternidade espiritual associada ao exercício da docência na 

escola elementar (BATISTA; CODO, 1999). Tudo indica que tal circunstância tenha 

se expandido também para o ensino superior, quando professores, querendo 

ensinar aos adultos como se fossem crianças, pode produzir nos seus alunos 

comportamentos imaturos, descritores que podem ser associados à indisciplina e ao 

sofrimento, físico e mental, por não ser tarefa fácil lidar com a imaturidade. 

  

4.4  Descritores da Indisciplina Associados ao Sofrimento Psíquico 

 

O objetivo desse item foi verificar os possíveis descritores da 

indisciplina associados ao sofrimento psíquico, apontados pelos participantes. Os 

docentes do primeiro termo apresentaram descritores da indisciplina semelhantes 

aos do quarto termo. Entretanto, encontra-se em algumas definições diferenças de 

interpretações, especialmente quando a resposta é mais sucinta, por exemplo, a 

descrição feita pela primeira docente do quarto termo: 

“Os descritores da indisciplina associados ao sofrimento psíquico é o 

desrespeito, a violência e o enfrentamento”.    

A respeito do que foi verbalizado por essa professora, é importante 

assinalar que, conforme Aquino (1996), a violência é a ordem e desordem; está 

relacionada à lógica do dever-ser versus à do querer-ser, ou seja, é dinâmico e tem 

um distanciamento entre o dever e o querer; a pessoa sabe o que é certo, mas por 

algum motivo não quer agir de acordo com as normas ou regras estabelecidas. 

Porém, existem inúmeras formas de violência, por exemplo, a violência psicológica. 

Esse autor pontua também que na violência dos poderes instituídos, o que 

predomina é a lógica do querer-viver. Já a Indisciplina é uma forma de conflito que 

incorpora na capacidade da resistência; talvez, por isso, por esta ótica, se explique  

o enfrentamento. 

A segunda docente descreve os descritores como sendo: 
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A forma de como o aluno está, o desânimo, as ausências dos alunos, 
a falta do diálogo e a forma de como os diálogos são estabelecidos, 
ou seja, a relação professor aluno. Porque no diálogo se expressa a 
percepção que o aluno tem do professor e o compromisso que o 
aluno tem para com ele. Também como é estabelecido o contrato, 
nele é estabelecida a concretização; esse contrato deve ser 
estabelecido em conjunto com os alunos, coletivamente, porém, 
quase sempre, esse contrato não é respeitado. 
 

  Estes descritores da indisciplina, associados ao sofrimento psíquico, 

foram também observados pela pesquisadora em sala de aula. Poucos alunos 

demonstravam comprometimento com o aprendizado e com o que os professores 

falavam, principalmente os estudantes que estavam iniciando o curso de Pedagogia, 

isto é, os alunos do primeiro termo. Supõe-se que esse dado explique as 

dificuldades de estabelecer um diálogo com alunos, por parte de alguns professores. 

Essa dificuldade foi destacada no discurso do terceiro entrevistado, especialmente 

quando ele aponta que muitos docentes despejam sua irritabilidade nos alunos, 

descritores que podem ser um fator desencadeante do sofrimento psíquico, em 

associação a indisciplina: 

 

Talvez o aluno tenha uma parte pequena de responsabilidade no 
desgaste mental durante o trabalho docente. Na maioria das vezes 
os desgastes podem ser originados de outras fontes, exemplo, em 
casa, no contexto familiar, baixo salário, a carga horária de trabalho, 
dentre outros descritores, entretanto a sala de aula acaba sendo o 
depósito da carga de desgaste mental, porque é na sala de aula que 
muitos professores (as) colocam sua irritabilidade pra fora, despeja 
nos alunos. Não sei se esse comportamento muda muito no curso 
superior do ensino fundamental e médio, pois entendo que o 
professor equilibrado, de bem com a vida, não reclama do aluno. 
   

 Esse docente ainda argumentou que a sala de aula às vezes funciona 

como um desencadeador do descontentamento de algum professor, condição 

evidenciada no excesso de irritabilidade. Esses fatos foram observados também 

pela pesquisadora, em sala de aula. Apesar do interesse e do esforço do professor, 

era visível a sua insatisfação diante da desmotivação de alguns alunos. A falta de 

interesse do aluno foi elemento destacado por outros docentes, por exemplo,  a 

quarta professora, que a  descreveu  da seguinte maneira: 
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É a falta de respeito; é você não respeitar a pessoa que está ali na 
frente (o professor) com o intuito de passar algo bom, independente 
da idade do professor ou da formação dele, isso não impede que o 
aluno possa tratar com essa falta de respeito. Ou seja, pouco importa 
para os alunos a idade ou o currículum do professor. 
  

Essa professora se queixou do desrespeito dos alunos para com os 

professores, especialmente com os mais idosos. A sua fala indica o seu 

descontentamento, o pouco reconhecimento-valorização no trabalho, que é um 

elemento central do suporte da identidade profissional (BATISTA; CODO, 1999), 

fator que pode ser também vinculado ao sofrimento, tristeza ou decepção. 

Observam-se nas declarações dos professores vários termos, por exemplo, o pouco 

interesse do aluno, os quais podem ser associados ao sofrimento psíquico e 

vinculados à Indisciplina, circunstâncias evidenciadas na próxima declaração do 

quinto docente. 

 

O fato de ter que toda hora chamar a atenção do aluno, porque o 
aluno não demonstra responsabilidade; outra coisa que me deixa 
triste é ver os defeitos da educação básica. Chego ao curso de 
Pedagogia e vejo a falta de interesse dos alunos; outra coisa que é 
chato de ouvir são as reclamações e as justificativas que os alunos 
dão para a falta de comprometimento e falta de leitura, tudo isso vai 
contribuir para a má formação docente. Esse conjunto de situações 
irão refletir no ensino Básico, hoje, o estudante de Pedagogia será o 
professor de amanhã. 
 

A docente se referiu à baixa qualidade do ensino Básico, à pouca 

vontade do aluno para estudar e à falta de sentido (demonstrado no pouco 

interesse), circunstância observada pela pesquisadora em sala de aula, pois muitos 

alunos preferiam ficar conversando, caminhando de um lado para o outro, ou se 

queixando das tarefas a serem realizadas, por exemplo, os seminários. 

Dentre tantos termos relacionados à indisciplina e vinculados ao 

desgaste mental pelos docentes, encontram-se também as verbalizações da sexta 

entrevistada, a qual fez questão de agrupar item por item, a saber:  

 

É a falta dos valores morais, exemplo: 
“o entra e sai na sala de aula”; 
“conversas paralelas”; 
“displicência dos alunos”; 
 “atendimento de celulares”; 
 “fazer atividades que não tem nada a ver com a aula”; 
 “falta de solidariedade”. 
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De forma geral, as verbalizações dos professores demonstram 

evidências do sofrimento psíquico, em decorrência dos comportamentos 

descompromissados, os quais geram desconforto e situações desagradáveis ou 

tensas. Sob essa ótica, Dejours (1994 apud BETIOL, 1994) pondera que as 

sensações desagradáveis, provenientes da não satisfação de necessidades, podem 

correlacionar-se com o sofrimento.  

Especificamente, os descritores da indisciplina associados ao 

sofrimento psíquico confirmaram as relações entre a indisciplina e o trabalho 

docente. As declarações dos professores do primeiro e quarto termos reforçam 

esses argumentos, a saber, o desrespeito, o pouco comprometimento do aluno; 

desrespeito ao contrato pedagógico e ao professor, ou seja, a infração às regras; 

descontentamento dos professores relacionado aos problemas externos à sala de 

aula, por exemplo, o comportamento dos colegas etc. E, por último, a falta de 

valores morais. 

 A título ilustrativo, cabe descrever outro aspecto do trabalho docente, 

ainda relacionado às sensações desagradáveis, proveniente da não satisfação e do 

aborrecimento. A sétima professora declara que,  

 “O aluno conversar quando estou expondo um assunto, isso me causa 

aborrecimento, me faz perder o fio da meada”.  

Como fica alguém que “perde o fio da meada”? Responde a oitava 

docente:  

 

A apatia, “quando o aluno fica viajando”, a ausência... Saídas e 
entradas na sala de aula, isso me descontrola, mas faço de tudo para 
que isso não ocorra... Para diminuir a indisciplina uso o elogio, o 
mesmo ajuda no desempenho intelectual e comportamental, porque 
a maioria dos estudantes são bem carentes afetivamente.  
 

Às vezes, essas situações são negadas ou tratadas com indiferença, 

conforme os elementos presentes no descritor verbalizado pela nona docente 

entrevistada, que faz uso do conhecimento hierarquizado para lidar com 

comportamentos indisciplinados. Ao ler as questões disparadoras da entrevista, a 

professora diz que não entendeu essa pergunta e não responde a questão, apesar 

de a pesquisadora ter refeito a pergunta umas três vezes. 
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Concluíram-se as declarações dos docentes utilizando-se dos 

argumentos descritivos da décima e última professora: 

 “A mentira, a dissimulação, especialmente quando o aluno não faz o 

trabalho e diz que fez, isso é desgastante”.   

A docente se refere às estratégias utilizadas por alguns alunos para 

justificar o injustificável, porque a maioria usa argumentos distorcidos para falsear a 

realidade. Os efeitos desses comportamentos podem ser danosos, porque, a partir 

da previsão antecipada e do que já ocorre – a pouca produtividade intelectual – o 

ensino e a aprendizagem ficam comprometidos, nas palavras da docente. 

Foi observado outro aspecto, em sala de aula e nas declarações de alguns 

professores: a prática da afetividade, como estratégia pedagógica para amenizar a 

indisciplina em sala de aula.  

 Portanto, outras considerações sobre o processo da pesquisa, outros 

aspectos relacionados aos dados coletados, bem como o que foi relevante para a 

aprendizagem como pesquisadora, dentre outros fatores significativos para este 

estudo, podem ser focalizados nas considerações finais.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

O percurso teórico vinculado à vida e ao trabalho docente surgiu por 

meio do conhecimento do fator humano, individual e profissional, tal como preconiza 

Dejours (1999), Codo, Sampaio, e Hitomi (1994) e demais pesquisadores, tão 

citados nesta pesquisa. Iniciou-se a pesquisa com o estudo dos conceitos trabalho 

docente, indisciplina e sofrimento psíquico, inseridos no ensino superior, onde há 

adversas dinâmicas intelectuais e emocionais, vinculadas à vida real. Assim, o 

caminho dinâmico, prático e teórico, que exigiu esforços para delimitar o referencial 

teórico, colaborou com a problematização, a determinação do objeto de estudo e a 

formulação dos objetivos. O primeiro objetivo proposto nesta pesquisa procurou 

compreender as relações existentes entre a indisciplina e o sofrimento psíquico 

(desgaste mental) do trabalho docente do ensino superior no curso de licenciatura 

em Pedagogia. É possível afirmar que os objetivos específicos também foram 

alcançados, pois identificaram-se nas verbalizações dos professores as definições 

do termo indisciplina; investigaram-se como os professores descreviam o sofrimento 

psíquico (desgaste mental) no exercício do seu trabalho; e, por último, analisaram-

se, a partir dos discursos docentes, as relações entre a indisciplina e o sofrimento 

psíquico (desgaste mental) no trabalho. 

  Desde o início dos trabalhos, as indagações foram surgindo e 

algumas respostas foram satisfeitas, à medida que as leituras ofereciam um 

panorama científico e os dados coletados iam demonstrando os pontos de vista dos 

professores. Os desdobramentos dos estudos contribuíram para compreender que, 

antes de fazer quaisquer associações conceituais, é importante entender as 

formulações de cada ideia, por exemplo, o conceito de indisciplina. 

 As concepções teóricas existentes sobre indisciplina indicaram que, 

antes de compreender a definição desse termo, é importante identificar o que 

significa a disciplina, afinal o “in” indica um ato contrário, de acordo com os 

pesquisadores citados neste trabalho. Para isso, verificaram-se os conceitos de 

disciplina versus indisciplina, encontrando-se um apanhado de definições 

conceituais. Entretanto, a pesquisa limitou-se a demonstrar duas vertentes de 

pensamentos, tributárias da Psicologia Moral (LA TAILLE, 1996; AQUINO, 2011) e 

da teoria do poder (FOUCAULT, 1979). Os dados coletados (na teoria e prática 



85 
 

investigativa), porém, foram organizados embasados em diferentes perspectivas, 

haja vista a complexidade dos temas tratados neste trabalho. Os estudos teóricos 

indicaram uma dimensão conceitual em dois níveis: primeiro, como eleger um 

conceito de indisciplina, uma vez que o termo pode ser interpretado de várias 

maneiras, conforme já foi mencionado na teoria e apontado pelos docentes 

entrevistados nesta pesquisa; segundo, como afirmar ou apontar os agentes de 

maus comportamentos que comprometem o ensino-aprendizagem e a convivência 

interpessoal de professor/ aluno. Pelo fato de o conceito de indisciplina ter 

significados diversificados, ser um conceito dinâmico e não ser universal, sua 

interpretação depende de como é visto pelo professor em sala de aula e do contexto 

cultural. Tais elementos podem ser visualizados nas declarações dos professores 

entrevistados.   

 Inúmeros foram os esforços para compreender teoricamente, observar 

e analisar o trabalho docente, investigando as relações entre indisciplina e o 

sofrimento psíquico. Para o entendimento, buscaram-se contribuições teóricas do 

contexto educacional (LIBÂNEO, 2009), da Psicologia Social (CODO, 1994) e da 

Psicopatologia do Trabalho (1999).  Desse modo, as entrevistas e as observações 

realizadas em salas de aulas evidenciaram elementos da relação professor/aluno, 

dados que constam também nos escritos teórico de Codo (1994), quando esse autor 

fala que o trabalho docente impõe uma relação de carinho e de afetividade, dentre 

outros sentimentos. Por isso, o trabalho do professor é um trabalho perfeito e 

completo. Entretanto, o processo de sofrimento constante e a exaustão emocional, 

dentre outras circunstâncias, foram vistos no referencial teórico e também descritos 

pelos docentes, durante as entrevistas. 

Em alguns momentos, foi possível observar o sofrimento psíquico nas 

queixas dos docentes, quando foi mencionada também a dupla jornada de trabalho, 

tal como, ministrarem aulas, fazer orientações de trabalhos científicos, dentre outras 

atividades exigidas no contexto acadêmico. Os discursos dos professores revelaram, 

pois, “ambivalências de sentimentos”, entre o prazer e o desprazer (sofrimento), 

principalmente quando relacionaram seus trabalhos aos comportamentos 

indisciplinados, à falta de comprometimento e à indiferença de seus alunos. Nesse 

sentido, este trabalho de pesquisa contribuiu para vivenciar (como aprendente) o 

quanto a profissão docente é completa e rica de detalhes desafiantes. 
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Especificamente em relação à indisciplina, foram observados em sala 

de aula – e confirmados nos discursos dos professores – conversas paralelas, uso 

frequente de aparelhos celulares e notebooks e falta de envolvimento dos alunos. 

Por conta desses comportamentos, quase sempre foi evidenciado nos docentes o 

desconforto pela falta da autodisciplina. 

O estudo possibilitou, ainda, compreender um pouco mais sobre os 

vínculos existentes entre educação e economia, tal como indicaram as teorias 

descritas nas palavras de Libâneo (2009), quando esse autor se reporta ao sistema 

capitalista. 

Portanto, esta pesquisa contribuiu igualmente para o entendimento do 

cenário do trabalho realizado em um sistema dinâmico, em que se faz presente: a 

rapidez gerada pela velocidade de informações, mudanças econômicas repentinas, 

exigência de um mercado de trabalho cada vez mais voltado para o lucro (e 

resultados) em um mundo globalizado. Todas essas agilidades influenciam o 

contexto acadêmico, especialmente os cursos de Licenciaturas em Pedagogia, 

dentre outros, porque é um cenário composto de profissionais que trabalham para 

formar pessoas que tentarão, no futuro, corresponder às suas expectativas 

individuais, familiares, sociais e empresariais. Isso também gera desconforto e, 

talvez por isso, os entrevistados receberam a pesquisadora com expectativas 

futuras, no que se refere à realização de trabalhos voltados para a formação 

docente, cuja finalidade é ajudá-los a compreender algumas circunstâncias que 

envolvem suas ações e a enfrentar a indisciplina em sala de aula, dentre outras 

situações que atrapalham o desempenho do ensino e aprendizagem. 

Quanto às limitações do estudo, cabe mencionar que, durante a 

pesquisa bibliográfica, deparou-se com a dificuldade para encontrar estudos que 

estabelecessem relação entre o trabalho docente, a indisciplina e o sofrimento 

psíquico no ensino superior. Entretanto, apesar dos aspectos mencionados no 

referencial teórico, os estudos proporcionaram a escolha do tema em questão, o 

qual foi se constituindo via problematizações.  

Os conjuntos de elementos colhidos no estudo evidenciaram o carinho, 

o empenho, a força e a coragem de cada trabalhador da educação. São esses 

recursos que todos utilizam para enfrentar, no seu dia a dia, o cansaço, os 

comportamentos indisciplinados em sala de aula e a dupla jornada de trabalho. 

Assim, concluo esse raciocínio indicando que novos  levantamentos ainda deverão 



87 
 

ser feitos, para investigar melhor, de forma mais detalhada, os conceitos neste 

estudo apresentados. Para tanto, são recomendados novos exames, a fim de 

colaborar com os diferentes interesses e necessidades dos professores. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre (TCLE) 

  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Este é um convite para você participar, como voluntário (a), no estudo 

sobre: “O TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: A RELAÇÃO ENTRE 

INDISCIPLINA E O DESGASTE MENTAL”, desenvolvido no Mestrado em Educação 

da Universidade do Oeste Paulista - Presidente Prudente- SP. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Objetivo geral da pesquisa: compreender as relações entre a 

indisciplina e o desgaste mental do trabalho docente do ensino superior no curso de 

licenciatura em Pedagogia.  

O estudo será desenvolvido de forma qualitativa. Serão incluídos no 

estudo os docentes do curso supracitado, tanto do sexo masculino como do sexo 

feminino. A coleta dos dados será realizada por meio de entrevistas semi-

estruturada, observações participantes e levantamentos  bibliográficos.  

Informo que todos os dados obtidos serão utilizados com o único 

propósito da pesquisa sendo garantido o sigilo absoluto das informações obtidas 

pela pesquisadora, em relação à identificação do objeto de pesquisa. Sua 

participação será muito importante para que possamos realizar este estudo. 

 

Tendo recebido as informações anteriores sobre os meus direitos transcritos a 

seguir, declaro estar ciente do exposto e desejo participar da pesquisa: 

 

1. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento as 

dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outras questões que 

englobam a pesquisa; 

2. A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo; 

3. A segurança de que não será identificado e que será mantido o caráter individual 

das informações relacionadas com a minha privacidade; 
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4. Compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda 

que possa afetar minha vontade de estar participando; 

5. Garantia de que não haverá nenhum tipo de despesa ao participante da pesquisa, 

bem como nada será pago a ele (a) para participar da pesquisa. 

 
Em seguida assino meu consentimento.  

 
Presidente Prudente, _____ de________de___.  

 
Iniciais (do nome do participante): RG: ____________ Assinatura: ______________ 
 
 

Telefones para contato (do participante):   

Pesquisador (a) Responsável: Delza Pereira de Souza Macedo 

Telefone para contato (da pesquisadora):  

Orientadora: Dra. Camélia Santina Murgo. 

Co-orientador: Dr. Adriano R. Ruiz. 
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APÊNDICE B - Entrevista Semiestruturada (ES) 

 

 

Entrevista semiestruturada (ES) 

 

 

Três eixos disparadores, a saber:  

 

1) O que você entende por indisciplina?  

 

2) Para você o que é Sofrimento Psíquico (Desgaste Mental)?  

 

3) Existe relação entre a indisciplina e seu trabalho? 

 

4) Qual dos descritores da indisciplina tem maior correlação com o 

desgaste mental? 
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APÊNDICE C - Protocolo de Observação Participante (OP) 

 

Protocolo de Observação Participante (OP) 

 

O foco principal da observação: a relação professor-aluno e as 

possíveis interferências indisciplinar (AQUINO, 1996) em sala de aula. 

 

Eixos que nortearam as observações em sala de aula: 

 

a) Indisciplina 

  

1- Sentimento de vergonha/moral. 

- Reações frente às situações que invoquem discussões e troca de 

experiências durante o processo de ensino-aprendizagem; 

- Mudança de posição corporal; 

- Rubor facial; 

- Risos; 

- Respostas verbais; 

- Choro; 

- Silencio/apatia e; 

- Motivações de escolhas de conduta e esforços (LA TAILLE, p.9). 

 

2- Valores 

- Respeito; 

- Cooperação mútua; 

- Indiferenças; 

- Formas de chamar atenção do aluno; 

- O jeito de transmitir e receber o conhecimento. 

 

3- Autodisciplina 

- Perguntas e colocações pertinentes ao assunto tratado; 

- Uso de aparelhos tecnológico, por exemplo, celular e notebook  

- Atenção; 

- Autopreservação 
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Protocolo de Observação Participante (OP) 

 

O foco principal da observação: a relação professor-aluno e as 

possíveis interferências que evidencie o desgaste mental, ou sofrimento psíquico 

(CODO, 1993). 

  

b) Desgaste mental 

 

1- Satisfação e exigência de desempenho produtivo 

- Verbalizações positivas e negativas; 

- Colocações que provocam discussões e situações antagônicas; 

- Oscilações de humores; 

- Ordem e desordem estaladas na sala de aula; 

- Os níveis de tolerâncias. 

 

2- Demonstrações de interesse do professor 

- Organização do trabalho docente; 

- Didática; 

- Avaliação de desempenho do aluno; 

 

3- Estratégias de enfrentamento 

- A forma de realização pedagógica; 

- Gestão do tempo; 

- Liderança; 

- Reações relacionadas às interferências do aluno; 

- O cumprimento das normas e regras estabelecidas no contrato de 

convivência. 

 


