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RESUMO

O resumo em tela trata sobre o tema da saúde psíquica na escola e a atividade docente. A origem do estudo está integrada ao projeto de 
Doutorado, da proponente deste trabalho, em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. A temática em questão envolve as áreas de 
Educação, de Psicanálise e dos Estudos críticos da Linguagem. Trata de um recorte, do referido projeto, com ênfase em sua revisão de literatura, 
marcada por estudos que desenvolvem discussões acerca do sofrimento psíquico do docente em sua relação com o contexto educacional. A 
escola é palco de debates e pesquisas, há muitas décadas, no que se refere a uma série de problemáticas como dificuldades de aprendizagem e de 
escolarização, à indisciplina, à violência, assim como à formação de professores e aos novos desafios enfrentados na sociedade contemporânea. 
Este complexo contexto se apresenta, concomitantemente, como espaço de conquistas, provedor do conhecimento cultural e científico 
acumulado, mas também de conflitos, de contradições e de processos de mal-estar com professores adoecidos; que aparecem de forma cada vez 
mais acentuada em estudos atuais, assim como em estatísticas de solicitações de licenças-saúde, em diferentes regiões do Brasil. Com base nessa 
preocupante realidade, este trabalho tem como objeto de investigação o sofrimento psíquico docente e suas graves consequências para os 
sujeitos envolvidos, bem como para o processos de ensino e de aprendizagem dos alunos. Nesta direção, o objetivo central da presente 
investigação é apresentar uma discussão acerca do mal-estar docente na escola brasileira, a partir de estudos realizados no Brasil, nos últimos dez 
anos. A pesquisa é de caráter teórico, efetivada por meio de uma revisão bibliográfica de autores da área de Psicanálise, de pesquisadores que 
estudam o mal-estar na contemporaneidade e da área de estudos críticos da linguagem. Os resultados encontrados, até o presente momento, 
evidenciam que tem crescido o número de docentes com queixas de sofrimento, em muitos casos referentes às condições laborais precárias, 
como sobrecarga de trabalho, número elevado de alunos por sala, baixos salários, conflitos em sala de aula e, ainda, insatisfações referentes ao 
pouco apoio dos gestores e a falta de reconhecimento profissional, além de citarem as relações conflituosas com alunos, muitas vezes apontadas 
como fonte principal de mal-estar. Pesquisadores apresentam também a preocupação frente ao índice elevado de licenças-saúde de professores 
da área pública, com sintomas de adoecimento psíquico severos, também denominados síndrome de burnout. As investigações levam, ainda em 
caráter incipiente, em virtude de se tratar de uma pesquisa em andamento, a algumas conclusões em torno da situação docente. A primeira, é a 
importância de se perceber que a escola, embora evidenciada como lugar de aprendizagem, de construção de laços sociais, apresenta-se, 
atualmente, também como lugar de sofrimentos intensos, com o surgimento de sintomas que inviabilizam a continuidade do trabalho dos 
professores. Sintomas, estes, que muitas vezes surgem como reações ao mal-estar cotidiano, como uma espécie de pedido de socorro. Outro 
ponto a destacar, é a urgência de que se intensifiquem pesquisas na área, a fim de se ter uma análise ampla acerca da complexidade que envolve 
as relações intersubjetivas na escola. É essencial escutar as dores e insatisfações dos professores e professoras, a fim de que se possa 
compreender as urgências e também os paradoxos que povoam o exercício docente. É importante colaborar para que a escola cumpra sua função 
precípua de construir conhecimentos, mas sem negligenciar as narrativas de um de seus principais atores.
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