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Resumo

O presente artigo trata do tema trabalho e produção de sentido, com ênfase no trabalho e na formação
docente. O texto está estruturado em três tópicos: a) o sentido do trabalho hoje; b) a produção de sentido no
trabalho; e c) a formação para o trabalho. O estudo tem como objetivos refletir sobre a produção de sentido e
bemestar docente a partir do trabalho e sobre a formação docente. Tratase de um estudo de cunho
bibliográfico exploratório, resultante de discussões sobre Produção de Sentido e Bem-estar Docente ocorridas
no Mestrado em Educação do PPG Unilasalle. As reflexões apontam como sentido do trabalho a busca de
qualidade de vida e felicidade. A produção de sentido e bemestar no trabalho requer autoconhecimento e
utilização de estratégias de coping. A formação para o trabalho implica formação integral da pessoa num
processo permanente.

Palavras-chave: Trabalho. Produção de sentido. Formação docente.

Abstract

This article deals with the issue of labor and production of meaning, with emphasis on work and teacher
education. The text is divided into three topics: a) the meaning of work today; b) the production of meaning
at work; and c) the training for the job. The study aims to reflect on the production of meaning and teacher
welfare from work and on teacher training. This is an exploratory study of bibliographic nature, resulting from
discussions about Production of Meaning & Lecturer Wellness occurred in the Master of Education at PPG
Unilasalle. These reflections point to work towards the pursuit of quality of life and happiness. The production
of meaning and wellbeing at work requires selfknowledge and use of coping strategies. Training for the job
entails formation of the person in a permanent process.

Keywords: Job. Production of meaning. Teacher training.
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Introdução

O que é trabalho, por que trabalhar, para que trabalhar têm sido preocupações, ou pelo menos
questionamentos ou reflexões, da grande maioria das pessoas. Entretanto, o que muitos não se perguntam é
sobre qual o sentido do trabalho e como produzir sentido no trabalho, além de como deve ser a formação
para o trabalho, tendo em vista as características do mundo do trabalho hoje.

Em termos metodológicos, tratase de um estudo de cunho bibliográfico sobre o tema referido, a partir de
textos de autores escolhidos em função dos objetivos propostos para a discussão.

Este estudo tem como objeto o trabalho e produção de sentido em educação. Objetivo é refletir sobre a
produção de sentido e bemestar docente a partir do trabalho e sobre a formação docente. O texto está
estruturado em três tópicos. No primeiro abordase o sentido do trabalho hoje na perspectiva de De Masi
(2014), com foco no pósindustrialismo e na sociedade pósindustrial (pósmoderna). O pesquisador destaca
os constructos tempo livre e trabalho criativo, que articulados constituem o ócio criativo. No segundo tópico
tratase da produção de sentido no trabalho, direcionandose a reflexão para a profissão docente,
especialmente as atribuições e dificuldades geradoras do malestar e as estratégias para a produção de
sentido. No terceiro tópico trazse a temática formação para o trabalho, especificamente formação docente.

1 O sentido do trabalho hoje

Este início do século XXI é marcado pela intensificação das características da organização do trabalho
pósindustrial. Há uma desestruturação do espaço (descentralização, pulverização e externalização da
produção) e do tempo (flexibilização do trabalho e ubiquidade). A organização pósindustrial resulta em nova
cosmovisão, abarcando transformações em todas as instâncias do mundo do trabalho: meios e formas de
produção e relações de trabalho. De Masi (2010) enfatiza que a organização pósindustrial passa por uma
grande revolução mental, em que a sociedade deve “introjetar um modo novo de considerar as categorias de
tempo, espaço, lucro, concorrência, solidariedade, ecossistema, qualidade de trabalho e de vida.” (DE MASI,
2010, p. 327). Nessa sociedade pósindustrial, os parâmetros de referência são constituídos, segundo o autor,
pela tecnologia eletrônica, pelo trabalho intelectual, por uma epistemologia da complexidade e da
descontinuidade, pelo subjetivismo, pela internaciolização dos problemas e das suas possíveis soluções,
dentre outros. Concomitantemente às transformações ocorridas na dimensão econômica, especialmente o
mundo do trabalho, a sociedade pósindustrial vive profundas mudanças culturais e de valores. Na concepção
de De Masi (2000), tratase da sociedade da economia do ócio, um modelo de economia marcado por tempo
livre e trabalho criativo. Para ele, trabalho, estudo e lazer são três dimensões da atividade criativa. “Quando
trabalho, estudo e jogo coincidem, estamos diante daquela síntese exaltante que eu chamo de ‘ócio criativo’.”
(DE MASI, 2000, p. 16).

Também Charlot (2013) tem pensado sobre o sentido do trabalho hoje, partindo da compreensão de que a
espécie humana não existiria como tal se não trabalhasse. O trabalho é condição para a hominização e para a
humanização da natureza – a criação de suas condições de sobrevivência. O pensador associa estas ideias
com educação. É por meio da educação que a humanidade transmite os conhecimentos construídos, o que
resulta na evolução cultural. Nessa linha de pensamento, trabalho e educação são fundamentos da espécie
humana, como enfatiza Charlot (2013): “Não haveria espécie humana sem o trabalho, não há ser humano
sem educação, mas ainda não foi construída a solidariedade consciente, reflexiva e universal entre todos os
seres humanos.” (p. 89). Portanto, em pleno século XXI vivese a incompletude da humanidade.

Qual é o sentido do trabalho hoje?
Valores emergentes na sociedade pósmoderna apontam para a busca urgente de qualidade de vida como
condição básica de todas as pessoas.
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Para De Masi (2010), “O novo desafio que marcará o século XXI é como inventar e difundir uma nova
organização, capaz de elevar a qualidade de vida e do trabalho, fazendo alavanca sobre a força silenciosa do
desejo de felicidade.” (p. 330). Decorre daí que o trabalhador, de todas as áreas, precisa encontrar sentido no
trabalho, não sacrificando tudo em nome do sucesso nem sempre atingível. O trabalho não pode se converter
em obsessão, vício ou castigo (fardo). O trabalho deve oportunizar vida digna em busca da felicidade. Eis,
pois, o sentido do trabalho.

2 A produção de sentido no trabalho

Se o sentido do trabalho é possibilitar vida digna na busca da felicidade, como produzir sentido no trabalho?
Para Fossatti (2013), “Produzir sentido é um dos pressupostos do desenvolvimento integral e do
amadurecimento do ser humano.” (p. 9). Ou seja, esse processo de desenvolverse e amadurecer contribui
para a realização pessoal. A produção de sentido da vida é uma construção pessoal que se dá na
transcendência, em perspectiva. Transcender é ultrapassarse para ir ao encontro do outro, o que se constitui
em “[...] fonte de bemestar e felicidade. A felicidade de sentirse útil e, inclusive, de perpetuarse nele e
através dele.” (p. 10). Em pesquisa realizada com educadores bemsucedidos, o pesquisador obteve a
confirmação de sua tese: “Uma pessoa que consegue construir sentido para sua existência terá maiores
chances de ter existência bemsucedida e realizada, desdobrandose num projeto de vida pessoal e
profissional pautado pela construção de valores atitudinais, criativos e vivenciais.” (FOSSATTI, 2013, p. 178).
De Masi (2010) corrobora esta proposição de Fossatti, apontando para a necessidade de uma (re)educação
em busca da formação integral e da produção de sentido. A formação integral, aliada à produção de sentido,
contribui para a construção da identidade de cada pessoa.

Admitindose que o ser humano busca, em última instância, a felicidade (uma conquista sempre renovável e
incompleta, podendo ser compreendida como devir), entendese que esse percurso passa pela realização
pessoal e profissional, encontrando sentido no ser e no fazer. Em escala global, é preciso pensar o trabalho
como fonte de bemestar, de condição para a qualidade de vida, de conquista da felicidade. É preciso
aprender a viver plenamente, a dar sentido às coisas do cotidiano e entender o sentido do trabalho. É preciso
refletir sobre o sentido da vida e encontrar motivação no trabalho.

No campo da educação, ser professor/a implica ter de dar conta de um corpo de desafios e responsabilidades
de ordem pedagógica e social. Não obstante, a profissão docente é tencionada por um conjunto de aspectos
intervenientes na prática educativa: desmotivação advinda de questões pessoais, malestar decorrente de
interações no ambiente escolar e preocupações relacionadas ao contexto social em que vive. Sob tal pressão,
o/a professor/a precisa encontrar motivação para desempenhar satisfatoriamente o seu papel.
Fundamentalmente, precisa trabalhar o autoconhecimento, a autoimagem e a autoestima, mediante reflexões
e interações (relações intrapessoais e interpessoais). É preciso conhecerse e compreender a sua formação na
busca da autorrealização. Ao longo de sua trajetória, cada professor/a vai internalizando aprendizagens
(conceitos e atitudes), as quais manifestarseão na sua práxis docente. Portanto, além da formação
acadêmica, a profissionalidade docente é constituída de crenças e valores internalizados na trajetória de vida.
Daí a importância do autoconhecimento, o que pode ser potencializado na formação docente continuada. “Se
o professor estiver ciente de suas qualidades, potencialidades e necessidades, se torna capaz de estabelecer
metas e de traçar objetivos pessoais e profissionais, pelos quais, determinará seu nível de motivação.”
(SANTOS; ANTUNES; BERNARDI, 2008, p. 46). Motivação que é requisito para a produção de sentido no
trabalho.

Vários estudos sobre as condições de trabalho e saúde dos/as professores/as têm apresentado um rol de
fatores do malestar docente, tais como: formação deficiente, responsabilização pelo fracasso escolar,
responsabilização por sua formação profissional, novas exigências profissionais, desprestígio e desvalorização
da profissão, proletarização associada à baixa remuneração, ambiência escolar inadequada, empoderamento
dos/as discentes, excesso de trabalhos pedagógicos, pressões externas (avaliações), convivência com
alunos/as provenientes de condições sociais degradantes e tantos outros fatores correlacionados a estes.
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O malestar docente é evidenciado por problemas como desmotivação, estresse, esgotamento, frustação,
apatia, desânimo, desinteresse, irritabilidade, nervosismo, tensão, ansiedade, angústia, insegurança, fadiga,
rigidez, despersonalização, ao que se juntam doenças psicossomáticas diversas.

Uma sobrecarga de atribuições conferidas à educação pela modernidade transformase em fardo para os/as
docentes, como traz Costa (2005), ressaltando que a nobre tarefa da educação (“universalizar a civilização e
a emancipação”) resulta frustrada pelo projeto encampado pela modernidade. Devir burro ou camelo,
segundo ele, é submeterse a entidades e valores superiores sem questionar. É fundamental que o/a
professor/a corra riscos, abrindose “[...] ao inusitado, ao imponderável, às contingências, à aventura mesmo
de viver (e ensinar) [...]” (p. 1271).

O malestar docente é evidenciado por problemas como desmotivação, estresse, esgotamento, frustação,
apatia, desânimo, desinteresse, irritabilidade, nervosismo, tensão, ansiedade, angústia, insegurança, fadiga,
rigidez, despersonalização, ao que se juntam doenças psicossomáticas diversas.

Santini (2004) estabelece distinção entre estresse e Síndrome do Esgotamento Profissional (SEP) ou
“Burnout”. O estresse consiste num esgotamento pessoal, interferindo mais especificamente na vida do
sujeito. Tratase de um excesso de emoções não controladas pelo sujeito. Já a SEP é o estágio mais avançado
do estresse, sendo desencadeado pelo trabalho. Há, portanto, uma tensão na relação sujeitotrabalho. Em
decorrência dessa situação, é necessário implementar programas de melhoria das condições de trabalho,
aumentando a “[...] motivação, evitando sentimentos de desilusão, solidão e frustração que tomam conta de
muitos profissionais do ensino, aumentando, assim, a qualidade de vida do professor [...]” (p. 203).

Em relação ao estresse, há pesquisas indicando que é possível identificar um estresse “positivo”, levando o
sujeito a praticar ações adaptadoras. Pocinho e Capelo (2009) designam como eustress o fenômeno que
promove sentimentos de eficácia pessoal e como distress quando há produção de malestar. A adaptação das
pessoas a circunstâncias adversas ou estressantes tem desencadeado uma série de estudos a partir do
conceito coping. Segundo as autoras, é “[...] entendido como capacidade de a pessoa lidar com o stress, é
um fenômeno adaptativo que contribui para a sua sobrevivência e para um adequado desempenho das suas
atividades em diversas vertentes da vida.” (p. 355). Um estudo realizado pelas pesquisadoras utilizou a
Coping Job Escale, de Latack (1986), que é estruturada em 52 itens distribuídos em três dimensões: a)
estratégias de controle ou confronto; b) estratégias de escape ou evitamento; e c) estratégias de gestão de
sintomas. Tais estratégias podem ser acrescidas da autoeficácia, considerada como um juízo que a pessoa
constrói a respeito de suas capacidades. Quanto mais altos os níveis de autoeficácia de uma pessoa, melhor a
utilização das estratégias de coping em relação às situações de estresse laboral.

Está claro que, diante de tantas adversidades, o/a professor/a precisa encontrar energias (forças interiores)
na busca de qualidade de vida, no caminhar ao encontro da felicidade. Para tanto, precisa investir em si
mesmo, o que implica refletir sobre sua vida, suas crenças. “Nesse investimento em si mesmo o processo
reflexivo crítico, profundo, criativo, não deve excluir a alegria, o prazer, o entusiasmo, o sentimento, a
afetividade. Reflexão não é sinônimo de tristeza e nem de proibição severa de sentirse feliz.” (TIMM;
MOSQUERA; STOBÄUS, 2008, p. 42).

Aqui aparece um outro conceito: resiliência. Investir em si mesmo significa conhecerse. Para isso, a pessoa
deve perguntarse: Quem sou...?
Onde estou...?
Para onde vou com as minhas atitudes?
A reflexão sobre si contribui para a compreensão de que adversidades existem, mas que podem ser
superadas elaboradas emocionalmente. Resiliência implica saber adaptarse às circunstâncias, reinventarse,
reelaborarse, encontrar oportunidades a partir dos desafios. Resiliência implica desenvolver formas de lidar
com as adversidades. Nessa perspectiva atua a Psicologia Positiva, que estuda o bemestar humano a partir
de fortalezas de caráter e virtudes. Pensa a superação do malestar docente a partir de um comportamento
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resiliente fundamentado em atitudes positivas perante as adversidades específicas do contexto em que o/a
professor/a atua.

3 A formação para o trabalho

Formação implica criação, construção, constituição. Em educação, formação dos sujeitos significa a
construção mútua das pessoas que interagem de maneira cooperativa e reflexiva. Na sala de aula interagem
professor/a e alunos/as, construindose mutuamente no processo de ensinoaprendizagem. Ambos/as
aprendem, todos/as se formam, se constituem. Todos/as incorporam conhecimentos, valores e experiências.
São vidas em formação, constantemente. A formação docente, especificamente, implica uma série de
aspectos: escolha profissional, constituição identitária, trajetória de vida, saberes docentes e práticas
educativas.

A escolha profissional remete para vivências desde a infância, destacandose as influências familiares e
escolares. Além desses fatores, pesa a vocação e a identificação. Contexto de socialização e tendência pessoal
já são aspectos da constituição identitária do/a professor/a. Conforme Nóvoa (2013), a construção da
identidade docente é um processo em que o/a professor/a “[...] se apropria do sentido da sua história pessoal
e profissional.” (p.16). Compreenderse como pessoa na profissionalidade contribui para a produção de
sentido no trabalho. Nessa perspectiva, Josso (2004) enfatiza a contribuição da abordagem biográfica, a qual
possibilita autoconhecimento e tomada de consciência sobre os processos de constituição e formação do ser
professor/a e, em decorrência, produz questionamentos, responsabilizações, conformações, assimilações e
mudanças de ordem pessoal.

Com relação à trajetória de vida dos/as professores/as, Tardif (2012) postula que ela é tão importante no
desenvolvimento do saber profissional quanto as fontes e os lugares de aquisição. Trajetória préprofissional e
trajetória profissional integram a socialização como processo de formação do indivíduo. A trajetória
profissional, entendida como carreira, engloba fases de ruptura e de continuidade nas dimensões identitária e
de socialização. Ao longo de sua história de vida, o/a professor/a interioriza vários elementos (como crenças,
valores, conhecimentos, experiências e competências) que vão estruturar seu ser professor/a, pessoal e
profissionalmente. Para o pesquisador, os saberes profissionais (fundamentos do saberensinar) são: a)
existenciais – os aspectos que constituem o sujeito professor/a (intelectual, emocional, afetivo, pessoal,
interpessoal); b) sociais – adquiridos de fontes sociais diversas em tempos diferentes; e c) pragmáticos –
saberes do trabalho. Refletindo sobre os saberes docentes, Gauthier et al. (2006) trazem importante
contribuição, propondo um “repertório de conhecimentos próprios ao ensino.” Diferentemente da noção de
“reservatório de conhecimentos específicos ao ensino”, que abrange os saberes disciplinares, curriculares,
profissionais, experienciais e da tradição pedagógica, “repertório de conhecimentos próprios ao ensino”
engloba apenas os saberes da ação pedagógica (saberes produzidos pelos docentes no exercício de sua
atividade). Esse repertório de conhecimentos é constituído de enunciados denotativos (declarativos), que
expressam fatos, e de enunciados prescritivos (procedimentais), que indicam ações, operações. Tais
enunciados tratam apenas de saberes práticos relacionados à gestão da matéria (conteúdos) e à gestão da
classe. Zabala (2010) defende a abordagem construtivista como concepção metodológica. De acordo com
essa concepção, a aprendizagem dos conteúdos se processa de maneira diferente em função da tipologia dos
mesmos, objetivando a construção do conhecimento e a formação integral da pessoa numa perspectiva
reflexiva. Pacheco (2009), referindose à figura do/a professor/a, traz: “O dicionário diznos ser aquele que
ensina. Eu diria ser mais aquele que aprende... ensinando.” (p. 93).

Tendo em vista o papel reservado ao/à professor/a na formação de pessoas, é necessário repensar a própria
formação docente. Para Fossatti (2013), “Antes de formar o educador ou o educando, se está formando a
pessoa do educador ou do educando. Assim, o educador ou o educando sempre vêm associados com seu ser
pessoa.” (p. 179). O/A educador/a é compreendido/a como uma pessoa, um todo, e não como apenas um/a
profissional. Nóvoa (2009) propõe passar a formação docente para dentro da profissão, buscando reforçar a
dimensão pessoal e a presença pública dos/as professores/as. Alves e André (2013) enfatizam que o/a
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professor/a presta um serviço específico e único, utilizando saberes acadêmicos específicos e competências
práticas específicas, produzindo conhecimento, decidindo num campo de incertezas e integrando um coletivo
responsável pela atenção. Estudo realizado por eles, com o objetivo de compreender a influência do campo de
tensão do contexto escolar sobre a constituição da profissionalidade docente, aponta para o seguinte: a) o
reconhecimento expresso pelos pais de seus alunos constituise em afirmação profissional; b) as conquistas
proporcionadas aos alunos despertam o sentimento de realização profissional; c) a desenvoltura constituise
em traço pessoal que possibilita a aprendizagem das especificidades do trabalho docente; d) os saberes
específicos diferenciam o trabalho docente dos demais fazeres, são apreendidos na formação (inicial e
continuada) e são reformulados e produzidos na práxis; e) os saberes específicos são aprendidos na
formação, sob o ponto de vista dos professores; f) os conteúdos a ensinar devem estar articulados com o
modo de ensinar (metodologia); g) o caráter interativo e relacional caracteriza a constituição da
profissionalidade; h) a especificidade da função docente requer autonomia para decidir sobre conteúdos e
práticas educativas; i) a organização dos professores como categoria é frágil; j) a rotatividade dificulta a
coesão; e k) o contexto em que a profissão é exercida determina a constituição da profissionalidade docente.

Diante de tal quadro, ressaltase a necessidade de mudanças na educação, especialmente o trabalho docente.
Nóvoa (2013) apresenta uma contradição do ser professor/a: o efeito rigidez (resistência às mudanças) e o
efeito de moda (rápida assimilação de novidades pedagógicas). Em relação à questão, Charlot (2013) defende
a hipótese de que são as “estratégias de sobrevivência” e não uma “resistência à mudança” que dificultam
tentativas de reforma e/ou de inovação pedagógica. Para ele, “Quanto mais difíceis as condições de trabalho,
mais predominam as estratégias de sobrevivência.” (p. 106). A sociedade pósindustrial, conforme De Masi
(2000), almeja um cidadão imbuído de uma cultura “[...] do bemestar e da interdisciplinaridade, cuja
finalidade é o crescimento da subjetividade, da afetividade e da qualidade de trabalho e da vida.” (p. 305).
Nessa sociedade, o trabalho requer formação continuada e constantes reciclagens, especialmente no campo
da educação.

Considerações finais

Na sociedade pósmoderna, cada vez mais a identidade é esculpida pelo saber, o que põe em evidência a
educação e o papel do/a professor/a nesse cenário. De Masi (2000) corrobora a ideia: “A identidade depende
cada vez mais daquilo que aprendemos, da nossa formação, da nossa capacidade de produzir ideias, do nosso
modo de viver o tempo livre, do nosso estilo e da nossa sensibilidade estética.” (p.252).

Qual o sentido do trabalho hoje?
O mundo do trabalho passa por profunda desestruturação do espaço e do tempo. É possível trabalhar a
distância e a qualquer hora. Igualmente, vivemse transformações na concepção e nas relações de trabalho.
O mercado investe em talento e as relações são horizontais. Trabalho, estudo e lazer, conforme De Masi
(2000), são as dimensões do trabalho criativo na economia do ócio. O sentido do trabalho, hoje, é viver com
dignidade e ser feliz.

Como produzir sentido no trabalho?
O objetivo maior da pessoa, mesmo que não racionalizado, é buscar a felicidade. Isso implica realização
pessoal e profissional. Produção de sentido e bemestar exige trabalhar o autoconhecimento, a autoimagem e
a autoestima, o que desencadeia o processo de autorrealização. Conhecendose, o profissional pode utilizar
estratégias de coping, autoeficácia e positividade para se tornar resiliente e encontrar sentido no trabalho e,
acima de tudo, na vida.

Como formar-se para o trabalho?
Formação para o trabalho, especialmente na educação, significa formação integral da pessoa. Formação
pessoal e profissional implica construção permanente do indivíduo em interação social.

Vivese o tempo da centralidade da profissão docente. Investigações e reflexões apontam para a importância
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do/a professor/a como protagonista das mudanças e das aprendizagens para as mudanças. Confiase à
educação a tarefa de construir um mundo melhor. Mas, o que faz a sociedade (considerandose todas as suas
instâncias e organizações) pela educação?
Até quando a produção de sentido no trabalho docente dependerá apenas do/a professor/a?
A educação precisa de respostas e, a cima de tudo, soluções.

Notas:

1 Mestrando em Educação – UNILASALLE – Grupo de Pesquisa em Educação Intercultural – UNILASALLE –
Canoas – RS. steffen@pvsinos.com
.br
.



2 Doutora em Educação pela UFRGS. Professora do PPG em Educação – UNILASALLE e Universidade FEEVALE.
 Práticas Educativas e Indicadores de Qualidade da Educação – UNILASALLE – Canoas – RS.
denisequaresmadasilva@gmail.com
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