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Resumo 
Este estudo que tem por objetivo compreender como os docentes lidam com uso das 
tecnologias digitais (TD), visando analisar se existe sofrimento psíquico advindo desse 
processo, para (re)pensarmos sua formação docente. O estudo se deu em uma 
instituição de Ensino Superior do Vale do Paranhana – Rio Grande do Sul, Brasil, no 
curso de Pedagogia. É uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório, em que nos 
utilizamos das narrativas orais e escritas, por meio de coletas online de depoimentos 
dos discentes na disciplina de Educação e Novas Tecnologias, de questionário online 
para ambos e de entrevista aberta com os docentes do curso. O aporte teórico 
fundamenta-se em Arroyo (2011), Cunha (2009) que trabalham a formação docente a 
partir de uma perspectiva de pensarmos a profissionalidade docente ligada à 
pessoalidade do professor; em Freud (1980a, 1980b e 1980c), Esteve (1999), Aguiar e 
Almeida (2008), que se debruçam em analisar o sofrimento psíquico, o mal-estar na 
educação. A interpretação dos dados foi realizada a partir da análise de conteúdo de 
Bardin (2004). Os resultados apontam que os docentes são perpassados por 
sofrimento psíquico, aparecendo sentimentos de angústia, medo e frustração, além de 
apontar a necessidade de espaços de formação permanentes diante das mudanças 
aceleradas. 

Introdução: 
Ser professor, na atualidade, é estar permeado pelo social. Somos sujeitos 
atravessados pela linguagem e, diante desse fato, precisamos constantemente refletir 
sobre nosso papel.  
A dita revolução tecnológica leva-nos a colocar em xeque os nossos conceitos, pois 
passamos a nos questionar sobre nossa função no social. Sabemos que o educar, a 
escolarização, assumia a tarefa social de transmitir o conhecimento historicamente 
acumulado às gerações, e o professor se constituía na principal fonte desse processo, 
pois esse possuía o acúmulo cultural e os conhecimentos profissionais que eram 
repassados aos alunos. Esse lugar vem sendo questionado, apontando que não há 
mais sentido social na função de professor, alicerçado na transmissão de 
conhecimento. Reflete-se isso no campo da autoridade, colocando em jogo nossa 
profissão, conforme Cunha (2009).  
Todo esse contexto descreve um professor permeado por sofrimento, angústia, 
incertezas e impasses. O sofrimento é um entrelaçamento entre as condições 
subjetivas e as condições objetivas histórico-culturais. (Aguiar; Almeida, 2008). As 
mesmas autoras apontam para um mal-estar docente como um sintoma psíquico, que 
nasce do enodamento do corpo com o discurso social e a fantasia do sujeito.  
Entendemos por sintoma psíquico um fenômeno subjetivo que constitui não um sinal 
de doença, mas a expressão de um conflito inconsciente, conforme Chemama (1995). 
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O sintoma é, então, uma formação do inconsciente estruturado como uma linguagem. 
É a verdade do sujeito que surge na falha do saber que o professor manifesta, em seu 
sofrimento gritando, fazendo sintoma, metaforizando sua angústia, que, muitas vezes, 
não é escutada.  
Freud (1980a)16 nomeou de subjetividade de desamparo, que se refere à angústia com 
as relações interpessoais, sociais e a toda estrutura do sujeito. Sabemos que é esse 
desamparo que instaura o mal-estar na contemporaneidade. Se fôssemos olhar 
somente o ponto de vista biológico, trataríamos como uma questão evolucionista, de 
maturidade, e isso, com o tempo, seria superado. Então, diante dessas questões, 
notamos a importância daquilo que Freud entende como sendo o desamparo 
fundante do mal-estar.  
Freud (1980b)17 referia-se ao trabalho como uma das fontes do mal-estar na cultura. 
Isso porque gera conflitos no sujeito e uma sensação de estranhamento e infelicidade, 
devido ao fato de haver comprometimento no relacionamento com os outros, 
desencadeando um dos maiores sofrimentos.  
Após vários aniversários desse texto, o sociólogo polonês Bauman (1998, p.10) nos traz 
o seguinte:  

Você ganha alguma coisa e, em troca, perde outra coisa: a antiga norma mantém-se hoje tão 
verdadeira quanto o era então. Só que os ganhos e perdas mudaram de lugar: os homens e 
mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de suas possibilidades de segurança por um 
quinhão de felicidade. Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança 
que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os mal-estares da 
pós-modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma 
segurança individual pequena demais.  

 
Esteve (1999) descreve a expressão mal-estar docente para entender os efeitos 
permanentes, de caráter negativo, que afetam a personalidade do educador como 
resultado das condições psicológicas e sociais de quem exerce à docência, devido às 
mudanças sociais aceleradas. Confirmamos isso através do depoimento onde um 
acadêmico discente diz que “[...] sempre tenho dúvidas em relação às tecnologias, 
porque nunca conseguimos aprender tudo, sempre estão ocorrendo mudanças”. (D2).  
Notamos, com isso, que o professor vem adoecendo e estamos parados no tempo sem 
repensarmos nosso cotidiano, sem articular as dimensões do ensino e pesquisa nos 
lugares e espaços de formação, conforme nos aponta Cunha (2009).  
A profissão docente deve ser repensada, pois educar é um desafio no qual permeiam 
dimensões emocionais, afetivas, cognitivas, sociais, físicas, estéticas, culturais, lúdicas, 
estéticas e biossociais nos processos de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, 
jovens e adultos. 
Inúmeros são os fatores que influenciam no desempenho docente, mas esse lugar que 
por si só representa o lugar de professor desencadeia um mal-estar e pode colocar em 
risco, transformando-o em doença. De acordo com Aguiar e Almeida (2008, p. 15), “O 
professor adoece em seu ambiente de trabalho e mescla sua história pessoal com 

                                                      
16 Originalmente publicado em 1926.  
17 Originalmente publicado em 1930  
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acontecimentos da vida profissional ao vivenciar o exercício do magistério como lugar 
de sofrimento”.  
Perguntamos diariamente o que é um ofício de mestre e, muitas vezes, encontramos 
em nossa memória fatos e marcas que nos produziram e qualificaram como tal. 
Experimentamos, diariamente, o fazer pedagógico das vinte e quatro horas, quando 
nos damos conta da jornada permeada de nosso inconsciente, que à noite floresce, 
dando vida aos remanescentes diurnos, aparecendo, através dos sonhos, a 
reconstrução do nosso dia a dia.  
Arroyo (2011, p. 33) enfatiza que:  

O ofício de mestre faz parte de um imaginário onde se cruzam traços sociais afetivos, religiosos, 
culturais, ainda que secularizados. A identidade de trabalhadores e de profissionais não consegue 
apagar esses traços de uma imagem social, construída historicamente. Onde todos esses fios se 
entrecruzam. Tudo isso sou. Resultei de tudo.  

 
A tarefa de educar não é nada fácil, porque o professor precisa desenvolver o seu 
trabalho em meio aos conflitos pessoais e a tantos outros problemas sociais, como a 
violência, a agressividade e a indisciplina. Na escola, afloram tantas questões advindas 
do social, que possibilitam o surgimento dos conflitos e problemas enfrentados pelo 
docente.  
Desses aspectos, seja na vida profissional ou pessoal, podem surgir, paralelamente, o 
desânimo, os pensamentos negativos em relação ao ensinar, a falta de prazer e o 
desejo no trabalho, acarretando o sofrimento psíquico do docente. Percebemos o 
quão importante torna-se o trabalho de escuta desses profissionais, pois ele aparece 
como um pedido de socorro, diante do desamparo em que se encontram. Segundo 
Aguiar e Almeida (2011, p. 39), “ a escola, cada professor trabalha isoladamente, sem 
a oportunidade de falar de sua angústia, de sua prática pedagógica, sem lugar para 
(re)significá-las. O professor não põe em palavras a angústia e adoece”. Dessa forma, 
precisamos enfatizar as seguintes palavras de Arroyo (2011, p. 47):  

A capacidade de escuta sempre atenta e renovada da realidade onde se formam as crianças, 
adolescentes e jovens faz parte do nosso dever de ofício. A arte de diagnosticar, auscultar, 
perceber é tão importante nos profissionais da saúde quanto à capacidade e o tino para regular e 
intervir. Todo ofício é uma arte reinventada que supõe sensibilidade, intuição, escuta sintonia 
com a vida, com o humano.  

 
Outro fator que deve ser analisado diz respeito à motivação na profissão docente 
diante da desvalorização profissional. Grande parte dos professores não ganha o valor 
merecido para fazer um trabalho extremamente significativo para a sociedade. 
Sabemos que os docentes são os maiores construtores da humanidade, pois têm em 
suas mãos pessoas para as quais devem ser modelos e incentivadores da educação. 
São profissionais que têm em suas mãos deveres de construir uma sociedade digna, 
enquanto são colocados à margem da mesma. Concordamos, no entanto, que um país 
que não acredita e não investe na educação não obterá índices de crescimento 
desejáveis. Precisamos refletir o ensino superior, pois como poderemos pensar a 
formação e o acesso a ela que, por décadas, vem sendo esquecida? No final do século 
passado, as condições eram diferentes. A profissão de professor possuía um destaque 
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no social, pois ser professor era a garantia de um futuro promissor, já que o 
conhecimento e a convivência social, aliados ao salário digno, refletiam em uma boa 
escolha profissional e traduziam-se em uma autoestima elevada. Possuíamos um lugar 
no social.  
Hoje, os professores que, muitas vezes, diante de seus baixos salários, não têm 
condições de se atualizarem no quesito tecnológico, entram em pânico junto aos 
novos objetos que são lançados no mercado e muitos distribuídos nas escolas.  

“Como todos sabemos, estamos vivendo na era digital. A era das grandes inovações tecnológicas. 
Desta forma, é muito difícil encontrar pessoas que ainda não encontraram dificuldades para lidar 
com todas estas ‘parafernálias’ que surgem a cada minuto e há quem dirá, a todo segundo pelo 
mundo. E comigo, claro, que não foi diferente. [...]. Tinha medo de apertar em algum botão 
errado e quem sabe aquilo tudo vir a explodir. Mas aos poucos fui aprendendo a ligar o 
computador e até como controlar aquela flechinha que se movia tão rapidamente”. (D3).  

 
Ficam observando e tentando executar suas tarefas, havendo um pedido de socorro, 
em um só coro e, em consequência, não fazemos nada. Esse pedido ocorre como um 
eco. Remete-nos ao mito de Eco, que era namorada de Narciso e repetia 
incessantemente as últimas sílabas das palavras proferidas pelo seu querido - 
metaforicamente, neste caso: corro, corro.  

Conclusiones 
Os resultados nos apontam várias realidades, como a falta de motivação, baixos 
salarios, a busca pela profissão tem sido motivo de última opção nos vestibulares, 
contando com um baixo número de alunos procurando pelas licenciaturas, de pouco 
investimento e incentivos para o mercado reagir. Existe um empobrecimento da 
profissão, resultando que, em sala de aula, quando um aluno traz seu entendimento 
do mundo, o professor mostra que pouco reconhece de seu entorno. A educação já 
passou por várias mudanças e, hoje, fazemos parte da era digital, inseridos num 
mundo permeado pela tecnologia, em que tudo acontece muito rápido. Mudanças 
ocorrem de maneira que, muitas vezes, nem percebemos. Alguns professores podem 
sofrer para lidar com as mudanças. Para os mais experientes, às vezes, fica difícil 
aceitar tais mudanças, apresentando defesas como a resistência e outras situações de 
desequilíbrio. Isso porque o professor se depara com muitas variáveis que podem 
contribuir para o desequilíbrio de sua saúde física e mental, levando-o a desenvolver 
síntomas e adoecimentos.  
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