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Um dos temas que mais se faz presente nas discussões que acompanham o
desenvolvimento da sociedade capitalista é o do direito à educação, visto ser ela considerada
instrumento essencial para os indivíduos enfrentarem as diversas formas de absolutismo, um
direito humano fundamental. A formulação de tal direito aparece inicialmente como
“necessidade de todos”, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da
Revolução Francesa, em 1789, que vem a ser adotada pela Convenção Francesa de 1793.
Posteriormente, consta do texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada
pela Organização das Nações Unidas – ONU – em 1948, agora como “direito de todos” (Dias,
2007, pp. 441-442).
Na esteira de tais concepções, documentos oficiais brasileiros sobre os direitos
humanos, em que consta o direito à educação, como é o caso da Plataforma Brasileira de
Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (DhESC-Brasil, 2003), expressam a noção
de que tal direito decorre da aceitação de certa “vocação ontológica de querer ser mais”, do
ser humano, ou como querem alguns autores, de que a educação é o “único processo capaz de
tornar humano os seres humanos” (Dias, 2007, p. 441). Sob o ponto de vista teórico aqui
adotado, referir-se à “vocação de querer ser mais” somente faz sentido para a lógica liberal e
capitalista a qual, partindo da noção de natureza humana, aponta essa vocação “egoísta” como
sendo expressão de tal natureza. Em decorrência, para o capitalista não há limite para o
crescimento, não há limite para a tentativa de realização do desejo de ter mais, justificando
assim suas estratégias de exploração. Na mesma perspectiva, dizer que a educação é o “único
processo capaz de tornar humano os seres humanos” está em dissonância com a tese de que o
trabalho, entendido como atividade cujo fim é criar as condições para sua sobrevivência é, de
fato, o processo por meio do qual o ser humano adquire sua humanidade (Lukács, 2012).
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Assim, ao tratar do direito à educação, há que se atentar para o hiato entre o direito
proposto e o direito efetivado, de modo que a contradição revelada na questão social precisa
ser considerada para que o tema da educação como direito não seja apenas uma demanda
vazia ou a expressão do lamento pelo direito não atendido. A realidade brasileira pode ser
tomada como um exemplo dos efeitos dessa contradição, bem como das lutas políticas que
dela resultam, constituindo a dimensão da oferta pública de educação e os índices de
matrícula, evasão e repetência a face cruel no nosso país do distanciamento entre o direito
proposto e o direito efetivado, a expressão da conquista parcial de um direito tido como
amplo.
Diante disso, o objetivo deste simpósio é trazer à discussão alguns aspectos em relação
à educação e os direitos humanos, enfocando a questão do direito à educação, por parte dos
alunos, e o direito ao ensino, de forma humanizada e sem sofrimento, por parte do professor,
buscando refletir, também, sobre as mudanças efetuadas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), que afirma o adolescente como sujeito de direitos e ressalta a
importância de sua participação, como protagonista.
Nesse sentido, é fundamental considerar que o direito à educação tem sido proclamado
em âmbito social, fazendo-se presente nas políticas públicas, embora ainda se perceba um
elevado índice de fracasso escolar. O acesso ao ensino e a permanência na escola tem sido
alcançado em sua quase totalidade, mas os resultados escolares e a garantia de apropriação do
conhecimento continuam sendo um problema de difícil solução, para o que implicam diversos
fatores. Os resultados das diferentes avaliações implementadas para verificar os rendimentos
dos alunos mostram índices que podemos considerar alarmantes, revelando um quadro
bastante desanimador.
Tem-se constatado que alunos da primeira fase do Ensino Fundamental chegam ao 6º
ano sem, muitas vezes, dominarem os rudimentos da escrita e da leitura, sem domínio das
quatro operações básicas da matemática e estas dificuldades arrastam-se para os anos
posteriores, provocando, muitas vezes, a sua exclusão da escola. Por outro lado, vivenciamos,
cada vez mais, o adoecimento dos professores e sua consequente readaptação no contexto
escolar.
O nível de sofrimento dos professores tem sido atestado por vários pesquisadores, tais
como Codo (1999); Assumpção e Oliveira (2009), Mosquera e Stobäus (1996) e Esteve
(1999). Depressão, Síndrome do Pânico, Mal-estar docente, Síndrome de Burnout, entre
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outros diagnósticos, são elencados na literatura como problemas enfrentados pelo professor.
Queremos discutir, nesse simpósio, essa questão, diretamente relacionada à possibilidade de
apropriação do conhecimento por parte do aluno, tendo como referência os pressupostos da
Psicologia Histórico-Cultural, ressaltando o fato de que a educação provoca o
desenvolvimento do indivíduo, elevando-o acima das esferas do cotidiano e permitindo-lhe
que assuma seu papel na luta pela garantia de seus direitos.
A escola, como afirma Saviani (2003), pode transformar a consciência dos alunos e neste
sentido, teria como objetivo socializar os conhecimentos produzidos pela humanidade, de
forma a tornar individualizados estes conhecimentos. De acordo com Vigotski (2000), ao
ensinar os conhecimentos científicos, a escola promove o desenvolvimento psicológico dos
alunos, de suas funções psicológicas superiores e o professor, ao transmitir os conteúdos
curriculares, além de instrumentalizar o aluno para o conhecimento da realidade, também está
promovendo a formação social da mente.
Dessa forma, torna-se importante discutir a adolescência e as possibilidades de educação
nesse período do desenvolvimento humano, pois a adolescência é um período significativo no
desenvolvimento devido às transformações qualitativas que se dão, como a formação do
pensamento em conceitos, que permite a compreensão de si mesmo e da realidade
circundante, a formação da consciência e da autoconsciência e a formação da concepção de
mundo. Esses elementos evidenciam a importância das transformações pelas quais passa o
adolescente e que vão muito além das transformações biológicas e corporais, preparando-o
para a entrada na vida adulta e participação na comunidade da qual faz parte, exercendo sua
ação na realidade social.
Assim, torna-se importante que se discuta esse período e a maneira como ele se
configura, com o objetivo de refletir de que forma pode se constituir a participação do
adolescente, uma vez que, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destaca-se
esse indivíduo como sujeito de direitos e sua possibilidade de participação social, como
protagonista nas discussões que o envolvem. Ser chamado a participar nas políticas que o
afetam, como protagonista, não é algo fácil e considero que não é uma possibilidade se
continuarmos a conceber a adolescência dessa forma biologizada e naturalizada, esvaziada de
potencialidades, como hegemonicamente tem sido considerada.
Os estudos realizados a partir da Psicologia Histórico-Cultural nos permitem
compreender a adolescência em seus aspectos mais significativos e, desta forma, trazer a

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
reflexão sobre as transformações cognitivas pelas quais o adolescente passa e que poderiam
ser fundamento para a sua ação participativa na sociedade e, portanto, posicionar-se em
relação a seus direitos e às políticas que se formulam destinadas a essa população, da qual faz
parte.
Assim, questões relacionadas à educação, à função do professor de ensinar e as
possibilidades de que a ação do professor se dê da forma mais efetiva, com maiores
possibilidades de formação dos alunos, são importantes de serem discutidas e analisadas por
todos e, principalmente, por aqueles que trabalham com educação.
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Não obstante entender as críticas que alguns autores dirigem à tradição marxista pela
genérica definição de Estado burguês ao Estado moderno, desprezando com isso as formas e
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as nuances que o mesmo tomou em diferentes culturas, não se pode deixar de entender como
ingênuas ou idealistas as palavras de Weber (apud. Florenzano, 2007, pp. 4-5), de que “Aos
nossos descendentes não devemos legar paz e felicidade humana, mas a luta eterna pela
preservação e educação de nosso caráter nacional... Os interesses políticos do poder da nação
são, quando estão envolvidos, os interesses finais e decisivos [...]” Em suas reflexões a
respeito das origens do Estado moderno na Europa Ocidental, Florenzano afirma que tal
conceito não aparece antes do fim do século XVIII, estando associado ao “capitalismo e ao
início da Idade Contemporânea (ou fim da primeira Idade Moderna)” (p. 6).
Assim, no contexto da oposição acima aludida, nos colocamos no polo marxista da
reflexão, associando, se não o surgimento em sentido estrito, a consolidação do Estado
moderno ao desenvolvimento da sociabilidade burguesa, amparada nas teses liberais e no
modo de produção capitalista. Em decorrência, se por Estado moderno se entende a forma de
organização política que resulta dos esforços com vistas a superar os totalitarismos antes
observados na história, não é menos verdade que sua forma acabada, denominada Estado
constitucionalista ou de direito, dadas as bases sob que é fundado, é a expressão legal das
forças que na sociedade capitalista, dividida em classes, opera a exploração de alguns homens
por outros homens. Neste sentido, pois, ao Estado moderno se denomina Estado burguês.
A crítica fundamental dirigida ao modelo de organização política que se consolida
com a ascensão da burguesia ao poder, no contexto da Revolução Francesa, decorre do
questionamento dos princípios liberais que o fundam, notadamente da igualdade formal de
todos. Ao tomar essa noção de liberdade como princípio, é negado que ela decorre das
necessidades sociais presentes na emergência do modo de produção capitalista, que para se
efetivar requer indivíduos livres para negociarem entre si a força de trabalho necessária ao
desenvolvimento do sistema de produção. Em tal negociação, de um lado encontra-se uma
pessoa que vende a única mercadoria de que dispõe, sua força de trabalho, e de outro se
encontra aquele que a compra, para emprega-la na produção das mercadorias que serão postas
no mercado e assim efetivar o capital (Marx, 2004)
Muito embora essa relação que se dá entre indivíduos livres requeira uma instituição
que a regule, e nessa dimensão o Estado é importante e necessário, a respeito da mesma
relação é negado que ela embute uma operação por meio da qual se dá a exploração da força
de trabalho comprada, sobre a qual o comprador faz incidir mecanismos que a fazem produzir
muito mais do que o montante investido na sua aquisição. Essa dimensão velada das relações
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sociais, fundante e essencial para o capitalismo, visto que somente a mercadoria humana
agrega valor ao capital, é regulada somente na medida da organização dos trabalhadores e sua
reivindicação por direitos, configurando o que se denomina de questão social. Em tal
dimensão, portanto, o Estado somente opera quando a força dos trabalhadores se faz sentir, e
atua na perspectiva de amenizar o peso das reivindicações, de modo que se evidencia o caráter
classista do Estado, notadamente a serviço do polo comprador de força de trabalho humana.
Um dos temas que mais se faz presente nas discussões que acompanham o
desenvolvimento desse modelo de Estado é o do direito à educação, visto ser ela considerada
instrumento essencial para os indivíduos enfrentarem as diversas formas de absolutismo, um
direito humano fundamental. A formulação de tal direito aparece inicialmente como
“necessidade de todos”, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da
Revolução Francesa em 1789, que vem a ser adotada pela Convenção Francesa de 1793.
Posteriormente, consta do texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada
pela Organização das Nações Unidas – ONU – em 1948, agora como “direito de todos” (Dias,
2007, pp. 441-442).
Na esteira de tais concepções, documentos oficiais brasileiros sobre os direitos
humanos, em que consta o direito à educação, como é o caso da Plataforma Brasileira de
Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (DhESC-Brasil, 2003), expressam a noção
de que tal direito decorre da aceitação de certa “vocação ontológica de querer ser mais”, do
ser humano, ou como querem alguns autores, de que a educação é o “único processo capaz de
tornar humano os seres humanos” (Dias, 2007, p. 441). Sob o ponto de vista teórico aqui
adotado, referir-se à “vocação de querer ser mais” somente faz sentido para a lógica liberal e
capitalista a qual, partindo da noção de natureza humana, aponta essa vocação “egoísta” como
sendo expressão de tal natureza. Em decorrência, para o capitalista não há limite para o
crescimento, não há limite para a tentativa de realização do desejo de ter mais, justificando
assim suas estratégias de exploração. Na mesma perspectiva, dizer que a educação é o “único
processo capaz de tornar humano os seres humanos” está em dissonância com a tese de que o
trabalho, entendido como atividade cujo fim é criar as condições para sua sobrevivência, é de
fato o processo por meio do qual o ser humano adquire sua humanidade (Lukács, 2012).
Assim, ao tratar do direito à educação, há que se atentar para o hiato entre o direito
proposto e o direito efetivado, de modo que a contradição revelada na questão social precisa
ser considerada para que o tema da educação como direito não seja apenas uma demanda

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
vazia ou a expressão do lamento pelo direito não atendido. A realidade brasileira pode ser
tomada como um exemplo dos efeitos dessa contradição, bem como das lutas políticas que
dela resultam, constituindo a dimensão da oferta pública de educação e os índices de
matrícula, evasão e repetência a face cruel no nosso país do distanciamento entre o direito
proposto e o direito efetivado, a expressão da conquista parcial de um direito tido como
amplo.
No Brasil, em que pese o tema do direito à educação ser tratado já na Constituição
Imperial de 1824, de modo que é importante entender as determinações sociais e políticos que
veem dando os contornos das formulações institucionais desde então1, toma-se aqui o marco
da Constituição Federal de 1988 a qual prevê, no seu Art. 205, que a “Educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1988). No que tange aos aspectos sóciopolíticos, a Carta Constitucional em vigor expressa discussões originadas ainda nos anos 1950
e 1960, quando o tema da relação entre educação e desenvolvimento ensejou a defesa da
escola pública, ou seja, educação para todos, obrigatória e gratuita.
Foi no contexto da lei responsável por regulamentar a educação nacional, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB -, que se apresentou de forma clara a
contradição entre os interesses públicos e privados no que tange à oferta de educação. Como
resultado de tais embates, a lei definiu que caberia ao Estado a oferta do Ensino Fundamental.
Ou seja, não obstante o direito previsto constitucionalmente, de educação para todos, e o
dever do Estado de promovê-la, findou cabendo ao Estado a responsabilidade pela oferta de
apenas um nível de ensino. Ou seja, tanto houve omissão do Estado, quanto houve forte
pressão dos empresários do ensino, no sentido de explorarem a oferta de educação nos demais
níveis. Em outras palavras, como o Estado não é um ente subjetivo, mas constituído de
pessoas concretas, com inserção concreta na estratificação social, essas pessoas que
representam no Estado os interesses de seus grupos sociais procuram fazer com que tais
interesses particulares sejam adotados coletivamente, e nesse contexto a força do capital é
fundamental para a garantia do sucesso de tais interesses.

1

A esse respeito recomenda-se o texto de Adelaide Alves Dias: Da educação como direito humano aos direitos
humanos como princípio educativo, cuja referência encontra-se no presente estudo.
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Este trabalho busca trazer à discussão alguns aspectos em relação à adolescência como
um período significativo no desenvolvimento humano, devido às transformações qualitativas
que se dão nesse período, como a formação do pensamento em conceitos, que permite a
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compreensão de si mesmo e da realidade circundante, a formação da consciência e da
autoconsciência e a formação da concepção de mundo. Esses elementos evidenciam a
importância das transformações pelas quais passa o adolescente e que vão muito além das
transformações biológicas e corporais, preparando-o para a entrada na vida adulta e
participação na comunidade da qual faz parte, exercendo sua ação na realidade social.
Assim, torna-se importante que se discuta esse período e a maneira como ele se
configura, com o objetivo de refletir de que forma pode se constituir a participação do
adolescente, uma vez que, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destaca-se
esse indivíduo como sujeito de direitos e sua possibilidade de participação social, como
protagonista nas discussões que o envolvem. Ser chamado a participar nas políticas que o
afetam, como protagonista, não é algo fácil e considero que não é uma possibilidade se
continuarmos a conceber a adolescência dessa forma biologizada e naturalizada, esvaziada de
potencialidades, como hegemonicamente tem sido considerada.
Os estudos realizados a partir da Psicologia Histórico-Cultural, de seus pressupostos,
nos permitem compreender a adolescência em seus aspectos mais significativos e, desta
forma, trazer a reflexão sobre as transformações cognitivas pelas quais o adolescente passa e
que poderiam ser fundamento para a sua ação participativa na sociedade e, portanto,
posicionar-se em relação a seus direitos e às políticas que se formulam destinadas a essa
população, da qual faz parte.
A partir desses elementos apresentados acima, torna-se imprescindível destacar que é
apenas a partir do século XIX que a adolescência se destaca como um período da vida,
distinto, suscitando o interesse em relação às suas características e peculiaridades. Vygotski
(1996) criticou as posições tradicionais da Psicologia em relação à adolescência e afirmou ser
necessário avançar em relação à mera descrição de comportamentos, passando à análise
interna dos fatos. Segundo ele, estudava-se os complexos sintomas do conjunto de indícios
exteriores que diferenciavam os diversos períodos, estágios e fases do desenvolvimento, mas
a verdadeira tarefa seria investigar o que se encontra por detrás desses indícios, elementos
constituídos histórica e culturalmente.
Nesse sentido, torna-se importante destacar que a adolescência nem sempre se
destacou como um período da vida e o que configurava a idade adulta era a possibilidade de
independência e autonomia, ou seja, ao ser capaz de se manter por si só, assumindo os
encargos de sua existência, o indivíduo tornava-se adulto.
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Até o século XVII, a partir dos cinco ou sete anos de idade a criança passava a
conviver com os adultos em todas as atividades, sem distinção, entretanto, com a
escolarização e a necessidade de afastamento progressivo da criança em relação ao mundo do
trabalho, foi-se constituindo e reconhecendo a adolescência, que mal era percebida até o
século XIX (ARIÈS, 1981).
Gradualmente a adolescência foi se consolidando como uma fase da vida,
universalizando-se e naturalizando-se, passando a ser estudada e caracterizada como um
emaranhado de fatores de ordem individual, associados à maturidade biológica, difundida
como um período difícil, cheio de conflitos e instabilidade. Ganha corpo a ideia de que o
adolescente vive em um espaço indefinido entre a infância e a vida adulta, o que lhe garantiria
uma característica de ‘não ser’ – nem criança, nem adulto, com uma consequente crise de
identidade e falta de clareza sobre seu próprio posicionamento diante da vida. Esta situação
impeliria, portanto, o adolescente para comportamentos de rebeldia e transgressão, de negação
e não aceitação das regras estabelecidas e de oposição ao controle dos adultos.
Segundo Tolstij (1989), a interpretação da adolescência como idade ‘difícil’ é um dos
pré-juízos que proliferam na psicologia, uma vez que as investigações psicológicas sobre este
período têm descrito o adolescente como caprichoso, inconformado com os valores que tinha
anteriormente, com diminuição do interesse pelo estudo, apresentando frequentemente um
comportamento inadequado, fazendo coisas inexplicáveis, tudo por não conseguir encontrar
seu lugar nas novas condições. Vygotski (1996) chamou esse fenômeno de crise do
desenvolvimento, assinalando que estas manifestações podem ser reduzidas a formas
psicologicamente aceitáveis e controladas, de certa forma, pela influência pedagógica; para
ele a crise é um fenômeno positivo que dá um novo impulso ao desenvolvimento psíquico.
Embora este período do desenvolvimento seja muitas vezes denominado de ‘difícil’,
‘crítico’, ‘turbulento’, refletindo a complexidade dos processos que se operam nesta idade, o
conteúdo fundamental de todos os aspectos do desenvolvimento, nesta etapa, é a passagem da
infância à vida adulta, com a estruturação de formações qualitativamente novas. Formam-se
elementos do adulto, resultantes da transformação do organismo, da formação da
autoconsciência, do tipo de relações estabelecidas com os companheiros e com os adultos, dos
novos modos de interação social, dos novos interesses, da atividade cognoscitiva, das
instancias ético-morais que realizam a mediação com o meio circundante (DRAGUNOVA,
1985).
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Altera-se o lugar que o adolescente ocupa na vida dos adultos, com maior participação
em atividades que estão mais próximas do adulto, devido às suas novas capacidades físicas,
conhecimentos e habilidades. Do ponto de vista da consciência, a transição para a
adolescência é marcada pelo crescimento de uma atividade crítica em face das exigências, do
comportamento e das qualidades pessoais dos adultos, pelo surgimento de novos interesses,
verdadeiramente teóricos, pelo surgimento da necessidade de conhecer a realidade que o cerca
e o que é conhecido sobre a mesma (LEONTIEV, 2001). Seu desenvolvimento psíquico e
maior capacidade de abstração lhe permitem compreender melhor a realidade, favorecendo
uma maior inserção no meio cultural.
São esses elementos citados acima que podem permitir ao adolescente uma
participação consciente em seu meio, buscando compreender e lutar por seus direitos, de
forma plenamente participativa, como protagonista, característica frequentemente citada nos
programas e políticas de atenção aos adolescentes.
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O direito à educação tem sido proclamado no âmbito social, nas políticas públicas, mas
ainda hoje vivemos um elevado índice de fracasso escolar. Crianças da primeira fase do
Ensino Fundamental entram para o 6o. ano sem, muitas vezes, dominarem os rudimentos da
escrita e da leitura; estudantes chegam ao Ensino Médio sem domínio das quatro operações
básicas da matemática e estas dificuldades vão se arrastando para os anos posteriores,
provocando, muitas vezes, exclusão da escola. Por outro lado, também vivenciamos cada vez
mais, professores adoecendo, sendo readaptados no contexto escolar, por diversos problemas
de saúde, seja em nível orgânico, seja em nível psíquico.
O nível de sofrimento dos professores tem sido atestado por várias pesquisas, tais como
Codo (1999); Assumpção e Oliveira (2009), Mosquera e Stobäus (1996) e Esteve (1999).
Depressão, Síndrome do Panico, Mal-estar docente, Síndrome de Burnout, entre outros
diagnósticos, são elencados na literatura como problemas enfrentados pelo professor.
É sobre esse sofrimento que queremos tratar neste simpósio. Nosso objetivo é discutir
sobre a relação entre o sofrimento do professor e a apropriação do conhecimento pelo aluno,
tendo como referência os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural

1. A função da escola e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores
A escola vem assumindo diversas funções sociais, uma vez que, como afirma Saviani
(2003), está atrelada à forma como os homens se organizam para transformar a realidade, no
processo histórico. Não existe uma escola neutra, ela sempre está vinculada a ideologia que se
pretende disseminar; está condicionada à materialidade da sociedade. Mas, segundo esse
autor, ela pode transformar a consciência dos alunos e neste sentido, teria como objetivo
socializar os conhecimentos produzidos pela humanidade, de forma a tornar individualizados
estes conhecimentos. No caso do Ensino Fundamental, nos primeiros anos, ela teria como
função ensinar a ler, escrever, a dominar os sistemas de numeração e operação com a
matemática, assim como iniciar o aluno na compreensão do mundo em nível da História e da
Ciência (Saviani, 2003).
Nesse processo ensino-aprendizagem, cabe à escola, de acordo com Vigotski (2000), ao
ensinar os conhecimentos científicos, provocar o desenvolvimento psicológico dos alunos. O
autor russo parte da premissa de que aprendizagem promove desenvolvimento das funções
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psicológicas superiores e o professor, ao transmitir os conteúdos curriculares, além de estar
instrumentalizando o aluno para conhecer a realidade, também está provocando a formação
social da mente.
Nessa formação das funções psicológicas superiores, tais como a memoria, a atenção, a
abstração, entre outras, influencia a forma como o individuo se relaciona com a realidade e a
constituição da sua personalidade (Vygotski, 1995). Esta está permeada pelas relações sociais
de produção. Vigotski afirma que “[...] cada pessoa é em maior ou menor grau o modelo da
sociedade, ou melhor, da classe a que pertence, já que nela se reflete a totalidade das relações
sociais.” (Vigotski, 1996,p. 368). Esse entendimento sobre a formação do individuo pode
guiar o entendimento que se tem sobre o sofrimento\adoecimento do professor.

2. O adoecimento do professor
Santos e Facci (2012) realizaram uma pesquisa na base de dados “Scielo” durante o mês
de março de 2012, com o objetivo de analisar como o adoecimento e sofrimento estão sendo
compreendidos na produção científica e identificaram somente 14 que enfatizavam o
adoecimento psíquico. Doze trabalhos (85,7%) relacionam o adoecimento do professor com
as condições do local de trabalho em que estão inseridos e o modo como este está organizado.
Destes, sete trabalhos, ou seja, 50% dos artigos encontrados, tematizaram o adoecimento
psíquico do professor abordando a Síndrome de Burnout, tanto em estudos elaborados a partir
de pesquisas bibliográficas como a partir de estudos de campo e pesquisa experimental.
De forma geral, segundo Santos e Facci (2011), os determinantes que contribuem para o
adoecimento do professor estão relacionados a falta de reconhecimento da função do
professor; falta de respeito dos alunos, dos governantes e sociedade em geral; baixos salários;
diminuição dos espaços de discussão coletiva; tripla jornada; sobrecarga de trabalho; baixa
participação direta na gestão e planejamento do trabalho; culpabilização pelos resultados
negativos dos alunos; invasão do espaço domiciliar; inclusão de crianças com necessidades
educacionais especiais em classes de ensino regular, dentre outros.
Assumpção e Oliveira (2009) analisam que a intensificação do trabalho nas escolas,
fundamentando na implantação de reformas educacionais desde a década de 1990, tem
contribuído, também, para o adoecimento do professor, para essa sensação de mal-estar diante
das tarefas cotidianas na sala de aula. Mosquera e Stobäus (1996, p. 141), por sua vez,
afirmam que o mal-estar docente é causado pela falta de apoio da sociedade aos professores e
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enfatizam que as condições sociais e políticas não têm sido favoráveis aos professores e esses
acabam sendo influenciados na sua vida pessoal, de forma que acabam sentindo-se
sobrecarregados de trabalho e condenados a terem um desempenho insatisfatório na docência.
Podemos analisar que o significado social da escola nem sempre está relacionado ao
sentido que o professor dá a sua prática pedagógica. Leontiev (1978) afirma que o significado
(ou significação) social:
É a forma ideal, espiritual da cristalização da experiência e da prática sociais da humanidade. A
sua esfera das representações de uma sociedade, a sua ciência, a sua língua existem enquanto
sistemas de significações correspondentes. A significação pertence, portanto, antes de mais nada,
ao mundo dos fenômenos objetivamente históricos. [...] No decurso da sua vida, o homem
assimila a experiência das gerações precedentes; este processo realiza-se precisamente sob a
forma da aquisição das significações e na medida desta aquisição. A significação é, portanto, a
forma sob a qual um homem assimila a experiência humana generalizada e refletida. (Leontiev,
1978, p. 95).

O significado social da escola, conforme Saviani (2003), é socializar os conhecimentos
produzidos pelos homens. Mais qual seria o sentido do trabalho para o professor? Sentido
pessoal aqui entendido por Leontiev (1978), como aquilo que faz parte do indivíduo, que é
apropriado na partir das significações sociais. O sentido pessoal é aquilo que motiva,
impulsiona, incita o docente a realizar sua atividade. Autor explica que o sentido é
[...] antes de mais nada uma relação que se cria na vida, na atividade do sujeito. Esta relação
específica estabelece-se no decurso do desenvolvimento da atividade. [...] de um ponto de vista
psicológico concreto, este sentido consciente é criado pela relação objetiva que se reflete no
cérebro do homem, entre aquilo que o incita a agir e aquilo para o qual a sua ação se orienta como
resultado imediato. Por outras palavras, o sentido consciente traduz a relação do motivo ao fim.
(Leontiev, 1978, p.98).

O sentido e o significado da escola permeiam a prática do professor e podem influenciar
o adoecimento do professor.

Considerações finais
Leontiev (1978)

compreende que na sociedade capitalista, ocorre um processo de

alienação e opera-se uma cisão entre o sentido pessoal e significado social das atividades.
Basso (1998), sobre essa cisão no trabalho do professor afirma:
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[...] o trabalho do professor será alienado quando seu sentido não corresponder ao significado dado
pelo conteúdo efetivo dessa atividade previsto socialmente, isto é, quando o sentido pessoal do
trabalho separar-se de sua significação. Se o sentido do trabalho docente atribuído pelo professor
que o realiza for apenas o de garantir sua sobrevivência, trabalhando só pelo salário e sem ter
consciência de sua participação na produção das objetivações na perspectiva da genericidade,
haverá a cisão com o significado fixado socialmente (BASSO, 1998, p. 28).

Tal ruptura entre significado e sentido, do nosso ponto de vista, pode contribuir para o
sofrimento e adoecimento do professor. Zeigarnik (1981) compreende que a enfermidade, ao
modificar a atividade psíquica do homem, conduz a distintas formas patológicas de
personalidade. Essa enfermidade pode ocorrer em função da forma como há uma mudança na
hierarquização dos motivos que incitam a atividade do professor.
Professores querem ensinar, mas o fracasso escolar, problema complexo, está presente na
história da educação. Nem sempre ocorre a apropriação dos conhecimentos científicos pelos
alunos. Aquilo que deveria ser garantido em termos de direitos humanos, não ocorre no
espaço escolar. Os professores, de forma geral, querem ensinar; os alunos querem aprender,
mas condições objetivas desfavoráveis - tais como pouco investimento à educação, formação
de professores, falta de uma estrutura física adequada para o processo de escolarização, baixos
salários, entre outras causas - impendem que o processo de socialização e apropriação do
conhecimento seja realizado com êxito, causando sofrimento em professores e alunos.
Além disso, é patente na nossa sociedade a desvalorização da escola e consequentemente
do trabalho do professor, ou mesmo um esvaziamento no seu trabalho, conforme anunciou
Facci (2004). Estamos vivendo a desvalorização da teoria, daquilo que deveria
instrumentalizar o professor em sua prática profissional, e a cada ano que passa temos nos
defrontado com mais profissionais afastados da escola por problemas de saúde. Assim,
compreendemos, que este é mais um desafio que se impõe a Psicologia Escolar: entender o
sofrimento/adoecimento do professor e pensar em proposições, calcadas nos conhecimentos
da ciência Psicológica, para o enfrentamento dessa problemática que se interpõe no processo
de mediação dos conhecimentos na escola.
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