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RESUMO

Investigou a natureza da insatisfação dos professores do 5º ao 9º (quinto ao nono ano), em
quatro escolas, 61 professores, maioria feminino, idades entre 21 anos a 62 anos. A coleta de dados
através de questionário sócio demográfico e específico, 30 questões. O método Bardin (1977), uma
obra consistente sigilosa e ética. Os resultados demonstram desequilíbrio emocional dos
professores em 47% deles. Vêm de encontro aos objetivos da pesquisa, correlação entre o professor
insatisfeito e a faixa etária da clientela entre 10 a 14 anos. Os sujeitos da pesquisa sinalizam uma
má gestão de suas competências emocionais, em que 33% apontam o sentimento de desânimo
como consequência da insatisfação no trabalho pelo desinteresse do aluno. Abre caminhos para
futuras pesquisas, considerando a tridimensionalidade, envolvendo escolas/educadores/famílias.
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1. APRESENTAÇÃO

Este trabalho se propôs investigar a natureza da insatisfação profissional dos professores do
5º ao 9º (quinto ao nono ano), por se tratar de uma clientela que se encontra no início da puberdade.
Uma fase de curiosidades diversas, vinculadas aos estímulos das tecnologias de informações e
comunicações virtuais (whatsapp, messenger, facebook, twitter e afins). Trata-se de Mestrado com
metodologia de ensino à distância (100% online).
Em que os objetivos centraram-se em: caracterizar o perfil dos professores/a quanto aos
aspectos sociodemográficos e condições vinculadas ao comportamento insatisfatório no exercício
profissional. Apontar ao próprio professor/a do 5º (Quinto) ao 9º (Nono) ano, os motivos
subjacentes à sua insatisfação associados com sintomas depressivos. Analisar as consequências, a
médio prazo, do comportamento insatisfeito. Identificar se há alguma correlação entre a
insatisfação do professor e a faixa-etária da clientela (entre 10 a 14 anos). Abordar e descrever a
visão do professor/a insatisfeito e, no que ele acredita, que o torna insatisfeito. Propor meios ou
técnicas científicas para minimizar os efeitos menos bons do comportamento do professor/a
insatisfeito no contexto laboral.
As escolas participantes com 61 professores, maioria do sexo feminino, idades entre 21 anos
a 62 anos, foram: Escola João XIII; Escola José de Alencar; instituição educacional Jesuítas.
Acrescentou-se à esta pesquisa uma pequena amostra de Ensino diferenciado, Instituição Joana
D’Arc. Os critérios utilizados para a coleta de dados, foram questionário sócio demográfico e
questionário com 30 questões específicas, aplicação coletiva. Procedeu-se primeiro com a
apresentação da pesquisa, em forma de palestra, dos benefícios futuros que poderão surgir, de
acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), compartilhar e criar conhecimento tácito com experiências,
articulando diálogo e reflexão. Os métodos e técnicas no tratamento das informações abordam, a
análise de conteúdo de Bardin (1977), por tratar-se de uma obra consistente no rigor metodológico,
sigiloso e ético.
Os resultados apontam que, o desequilíbrio emocional dos docentes é um fato presente e
preocupante, em 47% dos questionários. As respostas revelam professores irritados, agressão

Gelci Nogueira (autora)
Mariana Crespo (orientadora)

2

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 07.10.2019

verbal com a clientela, impacientes para repetir explicação de matérias. São dados que corroboram
com os objetivos da pesquisa, em que se propunha identificar se haveria alguma correlação entre
o professor insatisfeito com sua carreira profissional e a faixa-etária da clientela entre 10 a 14 anos.
Os sujeitos da pesquisa sinalizam uma má gestão de suas competências emocionais, em que 33%
apontam o sentimento de desânimo como consequência da insatisfação no trabalho. Abre caminhos
para futuras pesquisas, considerando a tridimensionalidade, envolvendo escolas / educadores /
famílias.

2. METODOLOGIA

Os métodos e as técnicas referem-se a um plano cronológico e epistemológico, abordando a
análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição das
mensagens, onde os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos.
Compõe-se de conjunto de técnicas de análise das comunicações, que visa obter por procedimentos
sistemáticos e objetivos, através da descrição do conteúdo das mensagens e indicadores
quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
O presente estudo foi realizado com quatro escolas de ensino regular fundamental, com
número total de 61 professores, sendo a maioria do sexo feminino, com idades entre 21 anos a 62
anos. Efetuou-se uma visita previa em casa escola, onde discutiu-se com cada gestor a melhor
forma de abordar os professores. Todos concordaram com uma palestra inicial, com tema da
Dissertação (Insatisfação), seguida da aplicação do questionário das questões, com aplicação
coletiva. Trata-se de quatro municípios vizinhos entre si, com mesmo núcleo gestor educacional,
porém com políticas e culturas distintas.
Estimava-se entrevistar um número considerável de professores, entre 98 a 118, porém, as
dificuldades de comunicação em tempo hábil com Orientador e a greve dos caminhoneiros,
reduziram o número de coleta de dados. Por questões ética e de proteção sigilosa, passar-se-á
denominar as escolas com nome fictício. As escolas previamente selecionadas, foram de: João
XIII, Ensino Fundamental séries iniciais e séries finais; José de Alencar, séries finais; Joana D’Arc,
séries iniciais e finais, a instituição educacional Jesuítas, séries iniciais e finais.
Utilizou-se, entrevista em profundidade, também conhecida como qualitativa, aberta, de
modo que se pretende compreender mais que explicar, com respostas subjetivas sincera, por
acarretar menor custo, execução mais rápida, em que permitem maior flexibilidade na aplicação,
estabelecendo vínculos mais direto com a população.
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Ao analisar os conteúdos, proceder-se-á estabelecendo categorias, subcategorias, fazendo-se
resumos, identificando-se semelhança e diferença. O propósito aqui é conhecer a opinião dos
professores do 5º ao 9º ano, sobre o que sentem e o que pensam a respeito do sentimento de
insatisfação durante o exercício de suas funções, através de uma entrevista coletiva com 30 (trinta)
questões elaboradas pela própria pesquisadora.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem de campo (ouvir a população alvo),
denominada Dissertação de Mestrado, através de questionário sócio demográfico, com trinta
perguntas específicas, sobre a insatisfação. A ideia central foi delimitar, discernir e esclarecer, ao
público docente do quinto ao nono ano, o significado e as consequências do comportamento
insatisfeito, queixoso e agressivo em sala de aula, por parte dos docentes. Gadamer (1997)
esclarece em sua interpretação de texto, se referindo a liberdade das vivências das pessoas, em
situações concretas, que um indivíduo com todas as suas nuances, em sua personalidade, não se
deriva como efeito da soma de causas, mas sim como algo irredutível a elas, de modo que, é
necessário entender, numa contínua interpretação e reinterpretação, seu conjunto de vivências
inter-relacionadas. E como esforço de reconstrução de sentido, o propósito aqui foi desafiar o que
se ocultava por detrás do comportamento insatisfeito do(a) professor(a).
Recorrendo às diferentes literaturas que versam sobre os tipos de pesquisas, enquadra-se
melhor com a teoria de Pesquisa Explicativa, descrita por Gil (2002), referenciado por Raupp e
Beuren (2004), ressalta que estas pesquisas explicativas visam identificar os fatores determinantes
ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, neste caso, a insatisfação do professor.

2.1 Resultado e discussões

A finalidade da pesquisa foi identificar e levantar um possível perfil do(a) professor(a)
insatisfeito com seu trabalho cotidiano e, as consequências do comportamento insatisfeito em seu
contexto pessoal e para com sua clientela, cujos resultados se revelam preocupantes.
Cada escola tem uma característica própria, uma direção geral e uma coordenação específica
na gestão da clientela. A primeira escola, envolveu professores da zona urbana e zona rural (João
XXIII), com um gestor do sexo masculino. Iniciou-se as 13h30, com apresentação dos objetivos
do mestrado, consentimento informado e uma palestra com tema motivação, com a presença do
gestor. O espaço físico foi uma sala de aula grande, com ar condicionado e projetor multimídia,
inicialmente com a presença de trinta professores, com maioria participativa. Houve muitos
depoimentos queixosos, por parte dos mais velhos, bastante emotivos, declarando envolverem-se
nos problemas dos alunos, alguns dizem não tolerar mais os gritos dos alunos, se irritam facilmente
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e perdem o controle. Desses trinta professores, dezessete se dispuseram a responder as questões da
pesquisa.
A segunda foi a Escola Estadual José de Alencar, onde foi apresentado a proposta da pesquisa
as 19h30, numa sala de aula com ar condicionado e projetor multimídia, com menos professores,
maioria feminina, alegres e dispostas. Esta escola se diferenciou das demais, por ser um grupo de
professores, liderados por uma gestora de perfil motivador, acolhedora e dinâmica, no final
presenteou-me com flores e um coquetel.
A terceira escola foi a Instituição Joana D’Arc, em que surge a figura da Vice-diretora, além
da Diretora e Coordenador Pedagógico (sexo masculino), com uma equipe de professores bem
mais jovens e uma rotina de trabalho interessante. Todas as segundas-feiras, das 11h ao meio dia,
se reúnem no auditório para estudos de conteúdos e materiais pertinentes ao desempenho da
clientela e, além disso conta com duas psicólogas, para atender as demandas.
A quarta e última escola foi a Escola Jesuítas, com 15 turmas de ensino fundamental. O
ambiente escolhido foi o laboratório de informática com projetor multimídia. A direção geral está
a cargo de um professor, de imediato percebeu-se que as relações internas são pouco amistosas,
havia uma lista apresentada pelo diretor de trinta professores, mas vieram somente dez, o diretor
veio a sala e apresentou-me, se retirando em seguida. Foi a única escola que ninguém da direção
participou. Observou-se semblantes tristes, pouco participativos. Sou grata a estes poucos que se
encorajaram a dar o seu legado numa pesquisa científica, que futuramente, poderá dar-lhes pistas
sobre como aproveitar melhor seu tempo com alunos, familiares e consigo mesmo.
Caracterizar o perfil dos professores quanto aos aspectos sociodemográficos e condições
vinculadas ao comportamento insatisfatório no exercício profissional, resultou num trabalho
riquíssimo e muito produtivo.
Inicia-se apresentando o gráfico 1, com os dados sociodemográficos, destaca os dados das
quatro escolas, em que revela predomínio de atuação do sexo feminino (79%). O nível de faixaetária avançado com 21% (idades 49 a 62 anos) é da escola João XXIII, fato que corrobora com
algumas queixas de alunos e pais, bem como dos próprios professores. As relações
professor/aluno/pais, predominam: professores que gritam com alunos e, alunos que não querem
nada com os estudos e, pais que dizem não ter com quem reclamar, também se refere Escola João
XXIII, embora esta escola tenha o maior número de professores especializados e mestrado.
Destaca-se um fator crítico: quanto mais estudos e idade avançada, menos tolerância com a
clientela. O destaque para maior número de católicos fica com a escola José de Alencar, bem como
maior número de professores casados. É interessante esse dado: catolicismo versus casamento
estável, pois foi nesta escola que a pesquisadora teve a melhor receptividade. Também se identifica,
entre as três escolas estaduais, que o maior número de especialista está na escola José de Alencar.
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Aqui já se identifica um conjunto de fatores predisponente à satisfação profissional: estabilidade
afetiva familiar, religiosa e avanços atualizados na formação acadêmica.
Dos resultados obtidos, destaca-se que nas escolas estaduais (3), doze professores atuam
somente com a graduação acadêmica, vinte tem especialidades ou pós-graduação, uma professora
jovem mestranda e, oito qualificaram-se através do PDE, um recurso estatal.

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) auxilia a escola pública,
pois trata-se de planejamento estratégico em que a escola investe em sua
qualificação para oferecer mais qualidade de ensino ao estudante, aumentando a
aprendizagem escolar. O PDE-Escola auxilia as equipes a trabalhar com os
mesmos objetivos e em busca de resultados comuns, reconhecendo que os
ambientes sociais estão em constante mudança (MEC, 2017).

No quesito idade, a escola Joana D’Arc tem uma equipe de professores jovens, entre a faixaetária de 21 a 47 anos. Daqui pode-se deduzir que uma equipe de professores mais jovens, são mais
flexíveis, mais adaptáveis e, atualizados em termos de conhecimentos das TICs, redes sociais,
facilidades no manejo das ferramentas tecnológicas, e, compreensão do comportamento da
clientela.
Sabe-se que o ser humano, à medida que amadurece (dos 45 anos acima), apresenta fatores
inerentes a sua personalidade, mais seletivos, menos tolerantes e com outros interesses na vida.
Talvez esse seja um ponto de reflexão a ser discutido com a categoria. Como irão lidar com turmas
barulhentas, inquietas e agitadas, se eles já se encontram numa faixa-etária em que não toleram
mais tais comportamentos.
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Gráfico 1: Dados pessoais.
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Fonte: Pesquisa de campo, 2018.
Quanto a composição do agregado familiar, também é um fator predisponente a sofrimentos,
há muitas perdas. Os filhos que saem de casa para estudar, casar, ou os filhos que sofreram
acidentes, outros morreram, avôs e avós que padecem por alguma doença e se tornam dependentes.
As escolas que apresentam dependentes são a João XXIII e a José de Alencar, em faixa-etária,
entre 0 a 20 anos de idade, em que sobrecarrega a função materna e a função de professora. Uma
situação que influencia diretamente a pessoa do professor, quando este não investe no seu
desenvolvimento afetivo-emocional.
É fato que a mulher, desempenha muitas tarefas dentro e fora de casa e, em idade mais
avançada, não lida muito bem com os avanços tecnológicos, como as comunicações em redes,
atividades em computadores ou notebooks. Diante de uma clientela que domina essa realidade,
pode criar atrito nas relações, dificuldades de comunicação e problemas de comportamento, com
todos os envolvidos, professor/escola/aluno/família.
Em relação ao aspectos inerentes ao perfil do (a), na primeira questão, que aborda o perfil
do(a) professor(a), em que é perguntado, quem é mais propenso à insatisfação, se gênero feminino
ou masculino. Nas quatro escolas, a maioria respondeu que é o gênero feminino, e poucos ousaram,
manifestar uma explicação do por que pensarem ser o gênero feminino mais propenso a ficar
insatisfeito. Com a palavra os participantes: 1ª escola, “O Feminino, porque nossa sociedade é
machista e há maior desrespeito com mulheres”; 2ª escola, “Feminino. Acredito que é pelo número
mais expressivo de mulheres no magistério”; 3ª escola, responderam, 70% gênero feminino, sem
acréscimo explicativo; 4ª escola, “As mulheres demonstram mais facilmente sua insatisfação”.
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Um dado preocupante é a alteração de humor, observem que o resultado da pesquisa mostra
que 34% dos professores pesquisados, se sentem mais alterado a tarde, momento em que a maioria
está em sala de aula, e 20% a noite, momento em que estão com seus familiares, e, como se dão
esses vínculos? Sabe-se que poucos buscam ajuda profissional para tratar as origens do humor
alterado (psicoterapia).
Outro destaque (gráfico 2) é o fator “dormir o suficiente para relaxar o cérebro”, em que a
maioria (54%) afirmam que dormem o suficiente, a questão é: sob que condições? Medicamentosa?
E os que afirmam não conseguir dormir o suficiente buscam tratar os sintomas manifestos da
insônia? Mas o fato que chamou a atenção foram as respostas dadas à questão de recordar os sonhos
pela manhã, 23% afirmam que recordam, 18% não e 59% as vezes se recordam; o que se pontua
aqui, que é uma referência de saúde psicológica (observação profissional), trata-se de compreender
e interpretar o conteúdo dos sonhos, contextualizando-o com a realidade presente do(a)
professor(a).
De acordo com Guattari (2003), citado por Job (2010) e referenciado por Nogueira (2015),
uma interpretação pode gerar uma interessante intimidade onírica, em que os signos nos sonhos
sejam libertos de significação a priori, em que fomentam uma experimentação criativa tão poética
e significativa. De modo que o trabalho com os sonhos deixa de ser uma interpretose para vir a
instruir futuros, multiplicar reais, recuperar outro passado, engendrando outras dimensões (JOB,
2010).
Gráfico 2: Perfil dos professores (A)
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Fonte: Pesquisa de campo, 2018.
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Por outro lado, identifica-se outro fator, a maioria do professorado é do gênero feminino,
como foi referido. Convivendo-se de perto com professores, observa-se que o padrão
comportamental reativo habitual é o da função materna/paterno, vividos na infância, na
adolescência em casa e, repetido em sua vida adulta, na escola, em atitudes como: “em tom de voz
irritado, xingar o aluno apontando com dedo, como faziam nossos pais em casa, levantar a voz,
gritar, mandar calar a boca, proferir palavrões, etc.”; outra atitude grave dos docentes é criticar e
pontuar os defeitos do aluno em meio a toda turma, isso é humilhação pública, que anula a
criatividade e a vontade de estudar do aluno.
Os sujeitos da pesquisa revelam-se pouco aptos na resolução de seus próprios conflitos
interno (A tabela 1), pois ocultar a tristeza ou realimentá-la sem identificar sua origem, a remete
de volta a um lugar inquietante dentro de si mesmo, que por sua vez se manifesta na ansiedade, no
choro e na irritação. São todos ressentimentos, originados de sentimentos feridos não tratados, a
luz da consciência presente. Rezar acalma temporariamente os temores, mas não resolve os
problemas dos sentimentos feridos. É preciso fazer um mergulho no próprio inconsciente pessoal
e de lá resgatar o sentido de vida do próprio sujeito, e, a psicoterapia que assume o sujeito como
um todo é o caminho, a ser percorrido, em busca do si mesmo.
Damásio (2010) se referindo ao inconsciente, discorre sobre a importância de compreender
os sonhos, reforçando que nos oferece um testemunho direto de processos mentais sem apoio da
consciência. Temas aprofundados em pesquisas clínicas e de campo, referenciados por Nogueira
(2015), que se trata de trabalho da consciência onírica, ou seja, consciência do sonho, que de algum
modo contribui com o desenvolvimento psicológico da pessoa. Interpretar e compreender o que
revela o cenário, as imagens e os personagens do sonho revela-se como um ponto crucial na busca
pela saúde psicológica do sujeito.

Tabela 1: Perfil dos professores
Como lida com os
momentos críticos
O que faz quando
acorda assustada de
um sonho

Triste
5%

Irritada
3%

Rezo
8%

Choro
6%

Ansiosa
3%

Acalmo
67%

Reflito
8%

Levando
-

-

-

31%

1%

-

23%

20%

25%

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

No auge de sua idade avançada, Jung referenciado por Dorst (2015, p. 108), questionava:
“Onde estão aqueles que realmente se dão ao trabalho de interrogar seus sonhos, ou de
experimentar uma série de fatos fundamentais sobre os sonhos e seus símbolos?” As respostas a
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esta questão da pesquisa, revelam o quão distante de si mesmo ainda estão as pessoas do século
XI. Somente 20% dos sujeitos da pesquisa responderam que, ao acordar de um sonho assustados
refletem sobre o mesmo.
Os resultados acima, corroboram com a pesquisa de campo, efetuada por Nogueira (2015), a
respeito do sono e dos sonhos (HOBSON, 1996; DÁMASIO, 1996; MELO, 2006; SILVA, 2014;
WHITMONT, 1995; NOGUEIRA, 2012) de modo que se tornam credíveis, o que até aqui, se tem
descoberto com as pesquisas a respeito das funções oníricas. Reforça o trabalho clínico e a
convicção de que os sonhos contribuem para a qualidade de vida das pessoas. Resgatar através do
cenário onírico questões psicológicas cotidianas do passado vivido em família, pode servir de
prevenção à doenças de cunho depressivo.
O gráfico 3 revela que, 67% dos sujeitos da pesquisa, se dizem calmos diante de situações
críticas, 8% reza, 6% chora e admite se irritar. E quando acordam assustados de um sonho
desagradável, 31% participantes da pesquisa rezam e 25% levantam. Identifica-se nestas respostas
pouca habilidade psicológica para refletir sobre os conteúdos emotivos e buscar soluções mais
assertivas.

Gráfico 3: Perfil dos professores (B)
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20%
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Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

As quatro escolas pontuam dados preocupantes, como falta de compromisso por parte do
aluno, indisciplina, falta de respeito, falta de valorização por parte dos alunos e pais. Mas qual é o
papel dos professores quando se deparam com estas questões em sala de aula? O que faz a equipe
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de apoio psicopedagógico? E por parte dos professores as queixas são: cansaço, situação do País,
ações do Governo, cobranças alheias, medo (mas medo de quê?), barulho (?), desvalorização, falta
de compreensão de colegas, políticas públicas, falta de formação de qualidade, convivência com
pessoas muito rígidas. E o que estes professores queixosos estão fazendo por si mesmos, em busca
de solução? Parece-me que o comportamento habitual têm sido o de procrastinação, ou seja,
postergar a solução, mantendo-se preso às queixas.
A pesquisa demonstra, através do conteúdo subjetivo da maioria dos participantes acima
expresso, atritos significativos entre a clientela (faixa-etária 10 a 14/15 anos) e as atitudes
reacionais do docente. Identifica-se que a grande maioria dos docentes, ao longo do exercício
docente, não procura de modo preventivo, tratar seus sentimentos.
Conforme dados do gráfico 4, emergem nos relatos ressentimentos, o desinteresse dos
alunos (46%), tristezas, revoltas, ansiedades, na indisciplina do aluno (35%), afastamentos no
descaso com o professor (11%), que são sentimentos e emoções contidos, adoecidos, sem a
percepção do próprio sujeito de que se trata de um pedido de socorro do próprio corpo, que merece
atenção e tratamento com o profissional do comportamento, ou seja, uma abordagem psicológica
clínica.

Gráfico 4: Situações que desencadeiam insatisfação
50%

46%
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Descaso com professor Conselho de classe

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

Destaca-se os dados da escola João XXIII, bastante preocupantes, em que alguns sujeitos da
pesquisa respondem que lidam com o estresse tomando medicamentos (3), outros se isolando ou
tentando esquecer, porém sem enfrentar o contexto desencadeador dos sintomas. Os professores,
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da escola José de Alencar, manifestaram o maior número de respostas mais assertivas na gestão
diária do estresse, como dialogar com familiares, praticar exercícios físicos, meditar, procurar olhar
o lado positivo, conversar com colegas de trabalho. O colégio Joana D’Arc destaca dados que
requem atenção: comendo, Paroxetina (medicamento), levando (para onde?).
Apontar ao próprio professor(a) do 5º (Quinto) ao 9º (Nono) ano, os motivos subjacentes à
sua insatisfação associados com sintomas depressivos, por exemplo, as perdas, o excesso de
preocupação, a irritabilidade frequente e os medos. Destaca-se que, os sujeitos que fazem uso
contínuo de medicação (psicotrópicos), já apresentam sintomas depressivos e, só a intervenção
medicamentosa não vai resolver os problemas de vínculos, comunicação e relacionamentos. Dos
17 participantes da 1ª escola, 08 admitiram que sofreram perdas, sem comentarem o que sentiram;
na 2ª escola, 03 admitiram perdas, com destaque: “Sim, muitas perdas frustrantes”; na 3ª escola, a
maioria responde não, mas uma se destaca: “Sim, falta de compreensão da comunidade escolar”;
e, na 4ª escola a maioria afirmou ter sofrido muitas perdas que lhes causaram insatisfações, com
destaque: “Convivo com isso diariamente, o que desencadeou é a falta de educação e amor”.
A tabela 3 revela com bastante clareza as dificuldades que os professores têm de tratar seus
próprios sentimentos. Diante da presença de comportamentos violentos (ao longo da vida, quase
todos presenciaram comportamentos violentos, entre os pais, escola ou vizinhança familiar)
emergem dados poucos assertivos, ou seja, ficar triste e não tratar a tristeza é acumular problemas
para o futuro; sentir-se impotente assemelha-se a reação infantil e, acumular frustrações, sem
refletir e tratar os sentimentos causais, pode vir a desencadear dependência química, conflitos de
gerações ou mesmo afastamento de trabalho.

Tabela 3: Sentimento na presença de comportamentos violentos
Sentimento quando presencia
comportamentos violentos

Decepção
4%

Tristeza
56%

Angústia
6%

Impotência
16%

Frustração
18%

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

A questão de identificar os limites de tolerância a frustração, se o(a) professor(a) é capaz de
se perceber quando está alterado em seu nível de suportar acúmulos de problemas. Parece pouco
credível as respostas dadas à esta questão, pois a maioria respondeu que se percebe quando não
suporta mais tolerar situações frustrantes. Pergunta-se: o que fazem quando se percebem no limite
de sua tolerância às situações frustrantes? Parece-nos que o comportamento habitual é omitir-se de
si mesmo, se escondendo na tristeza e impotência; isto porque, a maioria (das quatro escolas, 92%)
se dizem satisfeitos com a profissão de docentes. Mas então, qual a verdadeira origem dos
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problemas entre alunos e professores? Das queixas contra os alunos? Qual o nível de
responsabilidade e comprometimento do docente com sua clientela?
No tocante a difusão da cultura ligada às tecnologias, os dados dos sujeitos da pesquisa
revelam que se trata mais de um desafio que veio para ficar e que os professores necessitam se
preparar tecnicamente. Na questão de superlotação de alunos por classe, quase todos (86%),
afirmam que uma sala de aula com muitos alunos prejudica o desempenho escolar e a qualidade
do ensino-aprendizagem. Quanto a questão vinculada a carreira docente, dos sujeitos pesquisados,
81% afirmaram que a insatisfação com o trabalho pode estar vinculada às decepções sofrida com
a carreira de professor(a). A pergunta que fica é: Como reverter esse quadro ao longo da vida do
docente, sem comprometer a qualidade do ensino?
O gráfico 5 revela as consequências da insatisfação, com destaque para o desequilíbrio
emocional e físico (professor irritado, agressivo verbal, insensível aos sentimentos do aluno, sem
paciência para explicar e repetir a matéria, que humilha alunos frente a outros colegas). As
respostas apontam o sentimento de desânimo como consequência da insatisfação no trabalho. Mas
o que realmente quer dizer o sentimento de desânimo? Falta de ânimo, no fundo, falta de motivação
pelo que faz.

Gráfico 5: Fatores limitantes que desencadeiam insatisfação
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Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

Os fatores desencadeantes de insatisfação, em primeiro lugar com 47%, emerge o
desequilíbrio emocional, a seguir com 33% de respostas o sentimento de desânimo, com 12% o
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sentimento de tristeza. Pontua-se que todos esses sentimentos são tratáveis com abordagens em
psicoterapia cognitivo-comportamental, analítica, entre outras. Sugere-se mudança de
comportamento: sair do hábito queixoso e buscar solução profissional e, agradecimentos pela vida
cheia de oportunidades.
Quanto a identificar se haveria alguma correlação entre a insatisfação do professor e a faixaetária da clientela (entre 10 a 14 anos). Segue resultados na tabela 8 e, amostras dos momentos
críticos e como cada docente lida com a situação, as respostas variam:

S02.F.: Fico irritada, triste e acabo me fechando.
S17.F.: Insônia, durmo muito pouco, e quando me frustro na escola isso me atinge.
S07.F.: Procuro ficar sozinha para me acalmar.
S01.F.: Mantenho-me triste e calada.
S09.F.: Na escola sempre a tarde, costumava causar grandes transtornos com
afastamento.
S10.F.: Quando estou atrasada nos meus afazeres fico um pouco ansiosa.
S03.F.: Paciência, compreender que são adolescentes.
S11.F.: Choro muito.

A abordagem dos critérios seletivos para o ingresso na carreira docente, tabela 4, revelam
que, 70% responde conhecer tais critérios, e 71% dos sujeitos da pesquisa afirmam que há relação
sim, do comportamento agressivo da clientela com o comportamento de insatisfação do docente,
nessa faixa-etária. A escola Jorge de Lima se destaca com 25% das respostas afirmativas, a escola
João XXIII vem a seguir com 20%, o colégio privado com 15% e, a escola Jesuítas com 11% das
respostas, o que demonstra pouca capacitação dos professores para lidar com o despertar da libido
dos alunos.

Tabela 4: Correlação entre a insatisfação do professor e a faixa etária da clientela

Conhece os
critérios de seleção
Relação da
insatisfação com o
comportamento

Col. Est.
Jesuítas
Sim
Não

Col. Est. João
XXIII
Sim
Não

10%

7%

21%

11%

5%

20%

7%
8%

Col. Est. José de
Alencar
Sim
Não
28%
25%

3%

Col. Joana
D’Arc
Sim
Não

Total
Sim
Não

21%

6%

70%

30%

15%

13%

71%

29%

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.
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Os resultados acerca da visão do(a) professor(a) insatisfeito, tabela 5, e, no que ele acredita,
que o torna insatisfeito, revelam-se preocupantes, com destaque para a carga horária excessiva com
85% das respostas afirmativas. Seguida das exigências do trabalho com 68% afirmando que já não
toleram mais carga horária e exigências excessivas; que estes dois fatores prejudicam a saúde e,
poucos buscam ajuda profissional para mudar hábitos (57%) e aprender a desacelerar o pensamento
automático e o comportamento ansioso.

Tabela 5: Visão dos professores sobre a insatisfação
Col. Est.
Jesuítas

Sim

Não

23%

5%

Col. Est.
José de
Alencar
Sim
Não
28%

16%

11%

19%

15%

11
%
2%

24%

3%

26%

10
%
2%

11%

6%

21%

7%

20%

8%

Sim
Identifica os efeitos da
insatisfação
Ajuda para tratar os
sentimentos
Excesso Carga horária
Exigências do trabalho
afeta saúde

Não
-

16%
6%

Col. Est. João
XXIII

Col. Joana
D’Arc

Total

Sim

Não

Sim

Não

23%

5%

90%

10%

16%

11%

57%

43%

20%

8%

85%

25%

16%

11%

68%

32%

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

A tabela 6, revela na opinião dos sujeitos da pesquisa, o que desencadeia no aluno o
sentimento de insatisfação dos professores. Destacam que 50% dos alunos manifestam
comportamento de desinteresse pelos estudos, 18% revela desânimo e 16% baixo rendimento, com
a mesma porcentagem (16%) para o comportamento de resistência ao aprendizado.

Tabela 6: Sentimento de insatisfação desencadeia

O sentimento de insatisfação no aluno

Desinteresse

Desanimo

50%

18%

Baixo
rendimento
16%

Resistência
16%

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

E quais sentimentos se ocultam por detrás da sensação de insatisfação, na visão dos sujeitos
da pesquisa. Nas três escolas estaduais o sentimento de tristeza ganha destaque, seguido de
cansaço, falta de valorização profissional. Na escola privada emerge muito trabalho com baixo
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salário, doenças e afins. As respostas, como: desejos e metas não cumpridas; não ter as
necessidades próprias atendidas; realizações frustradas; a dor muitas vezes não expressada; o
medo, falta de realização pessoal (mas quem seria responsável pela falta de realização pessoal dos
docentes?); tristeza; falta de apoio; escolha errada; rancor; mágoas. Todas as respostas acima dizem
respeito a falta de desenvolvimento emocional, de aprender a lidar com os próprios sentimentos,
perante os desafios sociais competitivos e as exigências da beleza, da aparência e do ganho fácil.
As quatro escolas, através dos seus representantes, os sujeitos da pesquisa, foram unânimes
em afirmar que é preciso aproximar as famílias da escola, no acompanhamento do aprendizado do
aluno, com profissional psicóloga/o(sistêmico) em rodas de conversa, família/escola,
professor/aluno; participação efetiva dos pais no âmbito escolar; trabalhar a resiliência humana
com os professores e, também com os alunos e, boas relações entre todas as partes; relações mais
proximais entre governo/trabalho/educador; mais momentos com profissionais da psicologia para
debater os desafios do cotidiano; fazer reuniões com número reduzido de famílias, para que cada
uma consiga falar sobre seus sonhos, dificuldades, tristezas, problemas; professores mais ligados
a programas de formação continua, e, gestão voltada para contemplar as necessidades de todos os
envolvidos, com mais diálogo.
Os estudiosos da Inteligência Emocional e Competências Emocionais Goleman (1995-1999)
e Gardner et al, (1999), são unânimes em afirmar, que o ser humano tende a moldar a imagem de
si mesmo em torno de seu intelecto, entretanto, revela-se que os seres humanos não são feitos para
agirem somente como seres pensante, em que complemento, ou somente com comportamentos
impulsivos e agressivos. Um dado relevante que se destaca na pesquisa é o comportamento de
insatisfação do docente, estar atrelado ao desinteresse do aluno. E o que se passa então com estes
alunos? Sabe-se que o fator idade tem profunda influência, principalmente, no início da
adolescência, donde emergem mudanças físicas e psíquicas. Cada adolescente com sua cultura
familiar e social reage de modo diferente. A escola é o espaço social onde eles (adolescentes) se
espelham, se agrupam em busca de modelos, em sua auto-imagem corporal.
Alves et all (2009) aborda o fator cultural em seu artigo a respeito da imagem cultural, refere
que está intrinsecamente associada com o conceito que o adolescente tem si, e é influenciável pelas
dinâmicas interações entre o ser e o meio em que vive.
Frois et all (2009) nessa mesma linha de discussão, porém abrangendo as influencias
midiáticas refere que, as exigências traduzidas pelas imagens do corpo contemporâneo, fornecidas
pelas mídias e ditaduras de um padrão de beleza, configuram um corpo-imagem irreal e ilusório.
O que nem sempre converge em sintonia com as imagens corporais de indivíduos imbuídos de
marcas familiares e vivenciais de ordem biológica, afetiva e social. Esse complexo de conflitos
entre imagem do corporal real e virtual, acaba por gerar comportamentos reativos pouco atrativo
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no ambiente escolar, podendo vir a refletir negativamente, por parte do aluno, no desempenho do
aprendizado.
Nas palavras de Adami, Fernandes, Frainer e Oliveira (2005), citados por Alves et all (2009)
a imagem corporal é um complexo fenómeno humano que envolve aspectos cognitivos, afetivos,
sociais/culturais e motores. Em que seu processo de construção/desenvolvimento está associado às
concepções determinantes da cultura e sociedade. De modo que os adolescentes de hoje são
influenciados por tudo que circula nas redes sociais, whatsapp, facebook, como atrativos que
perturbam a qualidade atencional, desencadeando comportamentos reativo em consonância com o
modelo parental. E as emoções, de acordo com Benetti (2004), na perspectiva funcionalista, servem
como um monitor do estado psicológico interno e da experiência de segurança emocional
individual, como um guia orientador do comportamento, em que o mantem no estado de regulação
emocional, em fases estressantes. De modo que as experiências de segurança emocional se
desenvolvem a partir das representações de apegos estabelecidas ao longo do relacionamento da
criança com as pessoas cuidadoras. Sejam elas pais biológicos, pais adotivos, avós, tios, em
situações onde predominaram elementos de afeto, apoio, compreensão e suporte emocional. E nas
escolas são referências, os professores, a direção, as agentes educacionais, as zeladoras, os
motoristas.
Em todo o trabalho do Mestrado, revela-se a importância do docente, vir a se autoconhecer
e desenvolver competências internas como autoconhecimento, que está diretamente ligado à
consciência de si mesmo, de seu sentimentos e o valor de sua pessoa, que reflete no dia a dia como
lida com afeto e dinheiro; o domínio pessoal está manifesto nas atitudes, na postura e como se
apresenta no trabalho; o conhecimento sobre os outros está vinculado ao modo como os abordamos,
se com empatia, com gestos suaves, olhar gentil, mãos firmes; e a gestão das relações emerge em
casa, na escola, na comunidade, e a maneira como nos comunicamos, cooperamos, que influências
causamos e que influência recebemos, como lidamos com os traços de liderança e nós e nos outros.
Todos estes fatores estão entrelaçados, se interligam e desencadeiam em nós diferentes
comportamentos. Refletir sobre cada um deles e identificar o que é necessário desenvolver e
amadurecer contribui para com nossa evolução humana.
De acordo com Gardner (2013), cada competência está construída em uma capacidade
subjacente da inteligência emocional, de modo que as competências sociais se tornam vitais para
que as pessoas possam ser bem-sucedidas no trabalho. Os participantes da pesquisa revelaram
falhas profundas nestas competências, o que de fato desencadeia frustrações e insensibilidade.
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2.2 Considerações finais

A dedicação, a este trabalho, levou a ambientes e contextos que despertam indagações
presentes e futuras, como: De que maneira se dará a interação professor-aluno-família no próximo
século? Com quais ferramentas pedagógicas, psicológicas, sociológicas, filosóficas e tecnológicas
dispor-se-á, o professor, para envolver o educando no processo ensino-aprendizagem com
entusiasmo e sentido? Em 2001, Muller já tratava desse assunto apontando as influências dos
aspectos afetivos como produtivos, na inter-relação professor-aluno, na construção do
conhecimento.
Perrenoud (2000) trabalhou uma tese de formação de professores abordando dez novas
competências, em que se destaca, como ponto chave a sétima competência que envolve os pais no
contexto da escola, uma das atuais demandas dos sujeitos dessa pesquisa e, também a décima
competência por situar o próprio professor como responsável por sua própria formação continua.
Reforça-se que o foco dessa formação contínua necessita situar o professor nas suas necessidades
afetivas, desenvolver suas capacidades de inteligência emocional e treinar habilidades para melhor
gerir, em tempo real, a ansiedade e as frustrações, decorrentes dos confrontos com a clientela e seu
entorno.
Por outro lado, observou-se também, o modo de gestão da parte dos respectivos diretores,
que pode influenciar diretamente o desempenho laboral dos professores e a clientela. Os estudos
sobre gestão de pessoas, segundo Barbosa (2015), Do Carmo (2016) abordam a questão como
prioridade para que se torne funcional no percurso da gestão dos recursos humanos, situando a
pessoa do profissional como um todo, não somente seus componentes cognitivos, mas também o
emocional como um todo biológico, psicológico e social. A questão vinculada a carreira docente,
81% dos sujeitos pesquisados, afirmaram que a insatisfação com o trabalho pode estar vinculada
às decepções sofrida com a carreira de professor(a). Diante das respostas dos sujeitos pesquisados,
fica claro que há uma dicotomia entre o que a pessoa do professor pensa e desempenha nas
atividades laborais e, o que sente e faz com as sensações individuais, geralmente apelando para
automedicação. O desequilíbrio emocional dos docentes é um dado preocupante, em 47% dos
questionários, as respostas são de professores com comportamento irritado, agressão verbal com a
clientela, sem paciência para repetir a explicação de matérias.
São dados que corroboram um dos objetivos da pesquisa, em que se propunha identificar se
haveria alguma correlação entre o professor insatisfeito com sua carreira profissional e a faixaetária da clientela entre 10 a 14 anos, fase de afloração e curiosidade sexual, desde a préadolescência. Os sujeitos da pesquisa sinalizam uma má gestão de suas competências emocionais,
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em que 33% apontam o sentimento de desânimo como consequência da insatisfação no trabalho.
Mas o que se oculta por detrás desse sentimento de desânimo?
Dentre os objetivos específicos, a que esta pesquisa se propôs, para além de abordar e
descrever a visão do professor/a insatisfeito e, no que ele acredita, que o torna insatisfeito, foi a de
propor meios ou técnicas científicas para minimizar os efeitos menos bons do comportamento do
professor insatisfeito no contexto laboral. A esse propósito, os estudos da inteligência emocional,
postos em prática, permite um melhor desenvolvimento das relações com as pessoas e consigo
mesmo, nas áreas familiar, afetiva, social e profissional. Isto significa levar a um bom nível a
relação com todas as pessoas, com as quais se envolvem.
Segundo, os pesquisadores das emoções Goleman (1999) e Gardner (2002), é importante
desenvolver adequadamente as emoções para que a pessoa (professor/a), possa interpretar e se
relacionar melhor com os sentimentos dos outros; aproveitar situações vantajosas em todos os
domínios da vida; se entrosar melhor nos grupos; sentir-se mais satisfeito; ser mais eficiente e
produtivo; e, ter mais qualidade de vida.
Conforme revela a figura 02, a inteligência emocional, têm habilidades práticas que são úteis
para quatro áreas fundamentais da vida, como o bem-estar psicológico, a boa saúde física,
entusiasmo e motivação e melhor desenvolvimento dos relacionamentos com as pessoas (em que
a maioria dos sujeitos da pesquisa se manifestaram comprometidos nessas áreas).
São relatos emotivos disfuncionais, a queixa do desinteresse dos alunos (46%), o sentimento
de tristezas diante de uma clientela efervescente, revoltas, ansiedades pela pouca ou má habilidade
de gerir emoções quando a clientela manifesta indisciplina (35%), afastamento do professor (11%)
por doenças, que de fato traduzem os sentimentos e as emoções contidos, adoecidos, sem o devido
tratamento.
Tais relatos queixosos requerem atenção, traz à tona, um sistema subjetivo perturbado, que
nas palavras de Rey (2007) revela uma pessoa que perde sua participação na produção de sentidos
subjetivos, em diferentes áreas de sua própria vida, ficando refém de outros (no caso, a escola com
uma clientela ativa e barulhenta), de modo que a análise das questões subjetivas desses contextos
sociais, permitem compreender as consequências para a saúde humana e o próprio funcionamento
social.
A pesquisa buscou, também saber, o que se oculta por trás do comportamento de insatisfação
dos sujeitos participantes. O resultado das quatro escolas, está na tabela 16, o que corrobora com
as pesquisas de Ogden (2004), indicando que as situações de alto risco, comumente relatadas são
conteúdos de emoções negativas, como conflitos interpessoais, pressão social, tal qual descrito
pelos sujeitos da pesquisa (tristeza, exercer a profissão por obrigação, revolta, sentimento de pouca
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valorização, insegurança, mágoas, etc.). Estes dados chamam-nos a atenção, é um sinal de alerta,
um pedido de socorro silencioso, necessitam de orientações e possíveis encaminhamentos.
Qual o nível de aprendizado dos alunos diante de professores/as com problemas de saúde?
Se, como demonstram as pesquisas neuropsicológicas do desenvolvimento da infância e
adolescência, de acordo com Salles et al (2016) e Mello et all (2005), em que o desenvolvimento
geral e neuropsicológico das crianças é acometido por fatores sociais (agressões verbais, rejeições,
críticas negativas, etc.), além dos biológicos, que por sua vez revelam, até o início da adolescência,
a aquisição do conhecimento, na formação de conceitos elaborado, as chamadas tarefas da
memória, processamento das informações, armazenamento, aprendizagem de novos conceitos e
ampliação do vocabulário.
Vejo estes resultados com certa preocupação, pois atendo, pelo sistema SUS, duas escolas
especiais e, a cada ano, novos alunos chegam do ensino regular com diagnóstico médico de
deficiência intelectual (caso recente, Outubro/2018), em idades precoces (entre 4, 5 e 6 anos). Vejo
que o problema em si, não está vinculado diretamente ao aluno, porém sim, na metodologia de
ensino e na visão do professor/a, que não identifica as características de personalidade individual
da criança com dificuldade na leitura e escrita, quando a coloca em sala de recurso.
A cultura formativa acadêmica não leva em consideração o sujeito holístico, não dispõe de
uma grade curricular que estimule os acadêmicos a investir em sua inteligência emocional, o que,
pode colocar em risco a qualidade da formação e a saúde do sujeito. A era da conectividade abriu
brechas, nas interfaces dos conhecimentos, chamando a atenção para os ciclos de vida e o crescente
adoecimento, com dependência medicamentosa, um modelo de comportamento socialmente
adquirido. Rever estes padrões repetitivos e nocivos, é o grande desafio para os educadores do
presente e do futuro próximo.
Os desafios, a que nos remete a era da conectividade, são imensos e profundos, avançam
pelas comunidades, escolas, trabalho, famílias. Mergulha-se num emaranhado de contextos,
situações, conflitos e problemas globais que nos afetam e, nos influenciam direta ou indiretamente.
Enquanto me dedico a trabalhar o texto de meu mestrado, ouço pelos canais televisivos e
demais mídias sociais, o quanto os poderes de influência das redes sociais impactam a realidade.
Haja visto que o Brasil (Outubro/28/2018), elege um Presidente da República, em que os habituais
santinhos de campanha foram substituídos pelas redes sociais, em especial as ‘lives, instagran e
whatsapp’. Não é mais possível se omitir ou se esconder, fingindo que nada acontece. As crianças
de hoje já nascem sintonizadas com as redes sociais, vão para a escola dominando os mecanismos
da digitalidade, antenadas num mundo mágico em formas, sons e cores.
Os resultados da pesquisa informam que, a maioria dos sujeitos pesquisados, estão em
dissonância cognitiva, ou seja, entre forças antagônicas que geram conflito. Isto é, quando duas
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forças antagônicas convivem em um mesmo cérebro (exemplo, tabela 18: “exercer profissão por
obrigação, não ter resultados esperados; sentimento de pouca valorização; medo e insegurança;
uma tristeza e revolta; sentimento de impotência”).
O levantamento dos perfis sociodemográficos (Tabela 1), revelam predomínio de atuação
do sexo feminino (79%), com faixa-etária avançado com 21% (49 a 62) apresentando situações
críticas entre o exercício das funções e a faixa etária da clientela. Há perdas irreparáveis para
ambos, de uma lado educadores físico-emocionais abalados e de outro educandos com baixo índice
de aprendizado. A composição do agregado familiar revela-se um fator contributivo do sentimento
de insatisfação, há muitas perdas e dependentes, uma sobrecarga feminina. Quanto a manifestar
maior insatisfação no trabalho, destaca-se o gênero feminino (72%), com humor mais alterado
(34%) no período da tarde.
Considerando o propósito da pesquisa, identificar as possíveis causas subjetivas que
desencadeiam as sensações de insatisfação do(a) professor(a), do Ensino Fundamental do 5º
(quinto) ao 9º (nono) ano, durante o exercício profissional, os dados sociodemográficos com
dependentes menores e/ou doentes e, o gráfico 11 com 71% dos sujeitos, afirmando que há relação
sim, do comportamento agressivo da clientela com o comportamento de insatisfação do docente,
apontam situação crítica, que requer maior atenção e comprometimento dos órgãos gestores
responsáveis, pelas demandas desse capital humano. A grande maioria projeta sua insatisfação no
número elevado da clientela por sala, nas famílias descomprometidas com a educação dos filhos,
nos gestores e governo.
Segundo Furnham e Argyle (2000) referenciados por Nogueira (2015), conflitos
emocionais, sejam relacionais ou financeiros, interferem na qualidade do sono provocam ou
estimulam sonhos desagradáveis, como expectativas e sensações de que pode acontecer na
realidade. Os resultados evidenciaram uma falta de comprometimento com o processo de ensinoaprendizagem, por parte dos sujeitos da pesquisa, pois o medo é sempre um grande entrave, donde
emergem as ameaças como defesa e, por conseguinte, o sofrimento, que é uma falta de harmonia
do sujeito consigo mesmo.
As queixas recorrentes revelam uma linguagem reativa, segundo Covey (2010) esta
linguagem leva as pessoas se absolverem de toda responsabilidade, em que a vida emocional é
governada por algo de fora da pessoa, com discursos: ‘Sou assim e pronto, ela/ele me deixa louco,
não tenho tempo, etc.’.
De acordo com os conceitos de inteligência emocional de Goleman (1999/2004) e Gardner
(2009), o ser humano, ao se apropriar das funções mentais linguísticas, é potencialmente capaz
de transcender conflitos, solucionar problemas complexos e manifestar as habilidades de
resiliência. De modo que a harmonia é a essência da existência e, a mudança é a única constante
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na vida. Se aquilo que vem fazendo não tem dado resultados satisfatórios, é preciso parar, pensar,
analisar e decidir agir de outra maneira, isto porque, continuar repetindo o mesmo jeito de fazer
as coisas e querer um resultado diferente, é incorrer em erros.
Quanto a queixa dos sujeitos da pesquisa em relação a questão salarial, há estudos recentes
efetuados por Jacomini et al (2016) referenciando que os professores da educação básica no Brasil,
além de serem considerados servidores públicos (dentre as diversas categorias profissionais, se
destacam como os mais numerosos), recebem uma remuneração, para 40 horas, equivalente a 92%
dos demais servidores do setor público. De modo que, do ponto de vista numérico, em relação ao
mercado de trabalho, assemelha-se à alguns Países europeus, como Itália, Áustria, Hungria e
República Tcheca. O que se considera como diferentes, são a realidade político-social e a cultura,
bem como a formação na carreira do magistério. Identificou-se, quanto ao fator salário que, de fato
o que se esconde por detrás das queixas, são variáveis mais pessoais, como identificação com a
carreira profissional, idade, crenças e valores culturais.
Talvez a escola e as famílias tenham de rever assuntos humanos, como a fé, família, valores,
que vem de encontro às necessidades dos alunos: o direito de serem compreendidos, escutados e
educados com diálogo, metodologias e respeito e, os educadores assumindo sua responsabilidade
pela formação contínua e, o tratamento de suas emoções, sem afetar a clientela escolar. Obama
(2009), escreveu:

A oratória por si só não basta. Por vezes, apenas a lei tem capacidade para fazer
vingar os nossos valores, particularmente quando estão em causa os direitos e as
oportunidades dos que não têm poder na sociedade. A globalização torna a nossa
economia, a nossa saúde e a nossa segurança prisioneiras de acontecimentos que se
passam do outro lado do mundo. [...]. Investimentos nestas áreas: Educação,
Ciência, Tecnologia e Energia são fundamentais, representariam um grande avanço
para tornar a América mais competitiva. O investimento em I&D (Investigação e
Desenvolvimento) e´o caminho.

Nas considerações finais, pontua-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, como
revela as falas dos sujeitos da pesquisa, em suas sugestões para melhorar o ambiente dos sistemas
educacionais:

Aproximação escola e família. Formação especializada. Um elo, uma corrente,
todos trabalhando e falando a mesma língua. Mais diálogo entre família e escola.
Maior participação das famílias no âmbito escolar. Mais tempo para conversas
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informais. Alunos mais focados no conhecimento e nos conteúdos, ser mais
participativo. Precisamos ser mais humanos e saber nos colocar no lugar do outro.
Buscar ações que minimizem o impacto da insatisfação do professor no trabalho.
Mais momentos com profissionais da psicologia para debatermos os desafios do
cotidiano. O professor precisa estar ligado a programas de formação humana e
profissional sempre.

De acordo com Muller (2002) as escolas passam por uma crise de sentido; os estudantes
desconhecem, por quais motivos devem ir à escola, a falta de significação do que é estudar, a
evasão, a reprovação e a violência, nas mais diferentes formas, contaminam a relação professoraluno cada vez mais conflitante e complexa, para ser trabalhada.
O Educador deve minimizar estes conflitos voltando a sua atenção para o modo de se
relacionar, a nível emocional, isto porque, os aspectos afetivos influenciam o processo de
aprendizagem facilitando-o, através dos contatos informais, na troca de ideias, experiências,
opiniões e fortalecendo os bons vínculos entre professor/aluno. E o ponto a se destacar aqui é que,
de fato, os relacionamentos com base em proximidades afetivas se tornam produtivos e, um meio
facilitador na construção do conhecimento, entre professor aluno, ressaltando valores éticos
humanos.
Este trabalho abordou questões profundas a respeito do desenvolvimento humano, na
formação escolar de futuras gerações, sob a responsabilidade de profissionais educadores, em crise
de identidade, com perdas preocupantes de respeito, responsabilidade, saúde, valores.
O maior desafio das instituições escolares presentes e futuras, incide, não apenas, no fator
minimizar/solucionar os conflitos e problemas, da pouca ou mesmo nem uma motivação do
educando para o ato de aprender, como também a de manter e otimizar a motivação para a
responsabilidade de aprender com toda a clientela escolar. Esta necessidade de educar e aprender
é tarefa de professores, escola e das famílias (ANTUNES, 2004).
Deixa-se, ao longo do percurso dissertativo, pistas ou mesmo caminhos oportunos para um
profundo mergulho na autoconsciência de sujeitos comprometidos consigo mesmos e com a
profissão que escolheram. E acima de tudo, que é possível, ao longo da jornada profissional, crescer
como pessoa, melhorar as ferramentas psiconeurofuncionais, pessoais e laborais, no cumprimento
da missão de educadores. Abrem-se, caminhos para novas pesquisas, em busca de compreensão,
metodologias e soluções pertinentes ao exercício docente.
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