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O presente artigo constituiu-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa acerca das
problemáticas enfrentadas pelos docentes no contexto escolar que influenciam negativamente a
prática docente. Tendo como objetivo principal identificar a influência que essas problemáticas
exercem no tocante ao adoecimento dos docentes de quatro escolas do ensino fundamental da rede
municipal de ensino na cidade de Arapiraca. A coleta de dados da pesquisa qualitativa se deu a partir
da utilização de um questionário aplicado a um total de cento e quatro docentes. O conteúdo dos
questionários foram analisados e em seguida foi construído as tabelas que demostram o percentual
das respostas dadas pelos docentes acerca das problemáticas existentes na escola, e as
consequências dessas problemáticas para o processo de adoecimento dos docentes. Para que assim,
se pudesse apresentar em números a ocorrência de fatos como a indisciplina, a violência, o uso de
drogas, dentre outros fatores que desencadeiam uma serie de adoecimento nos docentes. Tendo sido
ainda apresentado a porcentagem de professores que apresentam algum adoecimento decorrente da
sua prática, bem como as doenças mais frequentemente registradas. Para que dessa forma,
finalmente se pudesse realizar uma análise acerca das reais condições de trabalho a que os
profissionais da educação estão sendo submetidos. Visando dessa forma, encontrar soluções
possíveis para uma prática docente que seja menos danosa ao docente inserido neste contexto.

RESUMO

O presente artigo constituiu-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa acerca das
problemáticas enfrentadas pelos docentes no contexto escolar que influenciam negativamente a
prática docente. Tendo como objetivo principal identificar a influência que essas problemáticas
exercem no tocante ao adoecimento dos docentes de quatro escolas do ensino fundamental da rede
municipal de ensino na cidade de Arapiraca. A coleta de dados da pesquisa qualitativa se deu a partir
da utilização de um questionário aplicado a um total de cento e quatro docentes. O conteúdo dos
questionários foram analisados e em seguida foi construído as tabelas que demostram o percentual
das respostas dadas pelos docentes acerca das problemáticas existentes na escola, e as
consequências dessas problemáticas para o processo de adoecimento dos docentes. Para que assim,
se pudesse apresentar em números a ocorrência de fatos como a indisciplina, a violência, o uso de
drogas, dentre outros fatores que desencadeiam uma serie de adoecimento nos docentes. Tendo sido
ainda apresentado a porcentagem de professores que apresentam algum adoecimento decorrente da
sua prática, bem como as doenças mais frequentemente registradas. Para que dessa forma,
finalmente se pudesse realizar uma análise acerca das reais condições de trabalho a que os
profissionais da educação estão sendo submetidos. Visando dessa forma, encontrar soluções
possíveis para uma prática docente que seja menos danosa ao docente inserido neste contexto.
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INTRODUÇÃO

Este artigo é uma pesquisa de abordagem qualitativa acerca das problemáticas enfrentadas pelos
docentes no contexto escolar que influencia negativamente a prática docente. O universo da pesquisa
constitui-se de um estudo bibliográfico acerca dos problemas existentes no contexto escolar que
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influenciam negativamente na prática docente e que muitas vezes tem resultado em diversas formas
de adoecimento. Sendo assim, essa pesquisa nasceu do interesse em compreender os fatores que
interferem na prática docente visando descobrir a influência que esses fatores exercem na saúde do
professor. Portanto, tem como objetivo principal identificar os problemas existentes no cotidiano
escolar que impossibilitam o docente de exercer o magistério de forma saudável.

Partindo do pressuposto que a reflexão acerca das problemáticas encontradas no contexto escolar
permite estudar detalhadamente os acontecimentos e a influência que este possa está exercendo na
vida de todos os sujeitos envolvidos nesse contexto. Compreendendo que a articulação entre a teoria
e a prática educacional pode contribuir de modo a superar os desafios para a aplicação de ações
eficazes. Pois, refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo poderá fornecer novos
conhecimentos permitindo assim uma prática dinâmica e diferenciada na busca pela compreensão
dos conflitos existenciais resultantes da prática docente e das implicações advindas desta.

Sendo assim, visando compreender melhor as dificuldades encontradas pelos professores no âmbito
escolar, foram apresentados alguns das problemáticas enfrentadas no cotidiano escolar, tais como: a
indisciplina, as drogas, entre outras dificuldades que tendem a transformar o contexto escolar em um
ambiente bastante árduo e desestimulante.

Logo depois foi apresentado alguns tipos de adoecimento decorrentes das dificuldades, bem como
outros fatores que contribuem significativamente para o adoecimento docente, dificultando assim,
prática docente. Ainda, foram apresentadas algumas soluções para amenizar o sofrimento docente,
bem como é demonstrado uma interface entre a psicologia e a educação trabalhando o conceito de
sujeito na educação bem como enfatizando a importância do diálogo entre psicologia e pedagogia
para uma prática educacional mais eficaz. De modo, a demonstrar alguns dos pontos fundamentais
que a psicologia contribui para o processo de conhecimento do eu e do outro, visando demonstrar os
pontos convergentes das teorias psicológicas e pedagógicas na compreensão do sujeito que aprende
e do sujeito que ensina.

Dessa forma, considero de suma importância acrescentar que cada item disposto ao longo desse
escrito, objetivou transformar os dados coletados em real contribuição para a educação,
demonstrando por meio da discussão realizada novas possibilidades de contribuir para um melhor
bem-estar, profissional e educacional de modo geral.

AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO
MBITO ESCOLAR

A escola desempenha um papel
fundamental na vida das pessoas, devido
ao fato de que é nesse ambiente que
ocorrem momentos de aprendizagem e
interação necessárias para o crescimento
intelectual e pessoal do sujeito. Um das
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funções da escola é por meio da instrução
formar cidadãos conscientes de seus
direitos e deveres para que possam agir na
sociedade de formar a respeitar as regras
socialmente construídas e impostas a cada
indivíduo.

De acordo com Alves (2007, p. 18), o
processo de aprendizagem traduz a
maneira como os seres adquirem novos
conhecimentos, desenvolvem
competências e mudam o comportamento.
Trata-se de um processo complexo que,
dificilmente, pode ser explicado apenas
através de recortes do todo.

Porém, na atualidade isso não tem sido
uma tarefa fácil, pois se torna cada dia
mais difícil a imposição de regras no
contexto escolar tendo em vista que
muitos alunos têm dificuldades em aceitar
às regras presentes no contexto escolar,
devido ao fato de que em seu âmbito
familiar a falta de limites consequência de
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uma educação familiar muitas vezes
permissiva e negligente tem feito com que
muitos sujeitos se desenvolvam com certa
carência de aspectos morais necessários
para um bom convívio em sociedade.

De acordo com Hoirisch, Barros e Souza
(1993, p.125),

Os problemas de relacionamento familiar
são frequentes, sobretudo na época por
que passamos. Muitas vezes são causados
por questões financeiras, de emprego e
moradia, porém, dificuldades no
relacionamento interpessoal
acrescentam-nos a outros problemas
estruturais e funcionais da família.

Problemas como esses interferem de
maneira bastante significativa no
desempenho escolar dos aprendizes, pois
o fracasso escola é visível em alunos com
problemas familiares, pois a falta de
incentivo e de responsabilidade dos pais
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para com o processo de ensino
aprendizagem de seus filhos, na grande
parte das vezes faz com que o aluno
também não adquira o compromisso e a
responsabilidade para com seu o seu
próprio desempenho escolar, pois sabem
que não serão cobrados pelos pais.

É importante ressaltar que embora isso
contribua para que o aluno apresente um
baixo rendimento escolar, e para que seu
comportamento não seja o mais adequado
para o contexto escolar, é certo que essa
não é a única causa para os conflitos
existentes no âmbito escolar, pois existem
muitas outras variáveis que somadas a
estas interferem negativamente no
processo de ensino-aprendizagem. A
importância de se refletir sobre essas
questões se devem ao fato de que, é fácil
perceber pais negligentes, e que ausência
de limites impostas aos alunos no seu
contexto familiar tem acarretado em
grandes problemas para a geração atual,
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seja dentro ou fora dos murros da escola.
De acordo com Leite e Souza (2007, p. 15), “a profissão docente é hoje considerada como uma das
mais estressantes, uma profissão de risco, conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT)”.
Diante dessa afirmação, podemos perceber que de fato as problemáticas que serão apresentadas ao
longo desse capitulo são ingredientes suficientes para gerar um mal-estar que tem sido crescente em
nossas escolas e, sobretudo nos docentes, devido as inúmeras as dificuldades encontradas no
contexto educacional. A seguir, discorrerei um pouco sobre algumas dessas dificuldades.

A INDISCIPLINA

A indisciplina tem sido tema de frequente discussão entre os estudiosos não só da educação, como
de outras áreas do conhecimento também. Tendo em vista que está apresenta aspectos relevantes
na busca de compreender comportamentos entendidos como desviantes daqueles esperados por
crianças e adolescentes em idade escolar. Pois, é preciso estar atento ao fato de que a indisciplina
escolar não é fruto apenas das relações que se estabelecem na escola, pois muitas vezes tem origem
em fatores que estão muito além dos acontecimentos ocorridos na escola. Pois como bem afirma
Aquino (1996, p.48), “a indisciplina apresenta-se como um sintoma de relações descontínuas e
conflitantes entre o espaço escolar e as outras instituições sociais”.

Dessa forma, podemos perceber que resolver o problema da indisciplina escolar somente dentro da
escola torna-se muito difícil, pois é necessário um empenho dessas outras instituições sociais,
sobretudo a instituição família, pois só assim, poderemos promover uma mudança significativa na
forma com que os alunos têm lidado com suas experiências existenciais dentro e fora dos muros da
escola.

Aquino (1996, p.48), afirma que, “a indisciplina seria indício de uma carência estrutural que se alojaria
na interioridade psíquica do aluno, determinada pelas transformações institucionais na família e
desembocando nas relações escolares”. Diante disso, podemos perceber que de fato a indisciplina
embora seja um comportamento apresentado pelo sujeito, não podemos atribuir a ele somente a
responsabilidade de tão ato. Sendo assim, não se pode pensar a indisciplina apenas a partir de uma
visão psicológica, e individualista tendo em vista que existem outras variáveis que interferem nesse
processo. Dessa forma, a indisciplina precisa de fato ser compreendida como um misto de situações
que resulta numa forma inadequada de comportamento no âmbito escolar.

Diante disso, é preciso pensar novas formas de compreender e lidar com indisciplina no contexto
escolar, pois esta tem sido geradora de grandes conflitos e se tornado muitas vezes um caminho para
a prática de ações que vão além de apenas comportamentos de desobediência e rebeldia, tem sido
resultante de ações violentas também direcionadas não somente aos professores como para os
próprios colegas também.

Ações essas que embora muitas vezes aponte para problemas existentes fora do âmbito escolar,
muitas vezes são produzidas dentro, ou ao menos reproduzidas dentro do próprio ambiente escolar,
como resultado da falta de preparo que muitas vezes a escola possui para lidar com os diferentes
sujeitos nelas existentes, pois muitas vezes não são capazes de compreender que estes são frutos de
realidades e experiências distintas.

Porém, para que isso aconteça a escola precisa ser antes de tudo acolhedora e potencializadora na
formação de sujeitos comprometidos como uma escola de qualidade para todos, sobretudo para as
crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade quando suas famílias e seus
contextos de vida não lhes proporcionam aprendizagens adequadas ao seu desenvolvimento de um
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modo geral. Portanto, é preciso compreender a indisciplina e a violência escolar como uma forma de
expressão de um sujeito inconformado com a forma como tem sido tratado por uma sociedade que
em tese deveria protegê-lo e resguardá-lo. E diante de uma realidade que em nada condiz os ideais
propagados encontra na rebeldia uma forma de demonstrar não seu caráter “perverso”, como muitas
acreditam, ao contrário demonstram na verdade a forma perversa como nossa sociedade tem
negligenciado aqueles que em tese são denominados “o futuro da nação”. Dessa forma, se faz cada
dia mais necessário a construção de uma sociedade que de fato se responsabilize por suas crianças
e adolescentes, para que estes possam ser protegidos dos perigos que os assolam e que os
impedem de terem um futuro prospero e feliz. Para que diante das dificuldades esses possam
encontrar meios saudáveis de lidar com os conflitos muitas vezes advindos dessa fase da vida em
que se encontra, para que não sejam atraídos por tantas distrações e “armadilhas” que os empurram
por caminhos tortuosos, como a violência, e até mesmo as drogas, problemática crescente no âmbito
escolar.

DROGAS

O consumo de drogas no contexto escolar tem sido motivo de muita aflição, pois coloca não somente
a escola como a sociedade de modo geral, frente a uma realidade a qual não estamos preparados
para lidar. A presença das drogas no âmbito escolar tem sido um grande desafio a ser enfrentado,
pois demanda dos funcionários, sobretudo a criação de estratégias de prevenção para o
enfrentamento do consumo de drogas que tem atingido estudantes todas as idades e classes sociais.

Diante disso, podemos entender que compreender para assim tentar combater é ainda a melhor
saída, pois se não existe uma causa especifica capaz de explicar o porque de um sujeito tornar-se um
usuário de drogas, está sensível na medida do possível as motivações individuais de cada sujeito, ou
grupo, seja um caminho. Pois embora atualmente a droga seja uma questão de saúde pública o que
nos aponta para um mal social e coletivo, é certo afirmar que mesmo assim, ela é primeiramente uma
questão individual. Portanto, é preciso começar a problematizar a questão a partir das motivações
individuais que colocam o sujeito em situação de vulnerabilidade diante das drogas. Questão como
essas precisam ser pensadas na busca de soluções mais eficazes. Soluções essas que não apontem
para a culpabilização, a criminalização, e a repressão dos sujeitos usuários. A esse respeito Aquino
(1998, p.69), assim se expressa,

Nosso maior vício tem sido buscarmos incansavelmente os porquês do uso
abusivo de drogas, encontrando vários culpados- o tráfico, a sociedade de
consumo, a falência da família, a estrutura psíquica do usuário etc.- e
detendo-nos menos em sacar a solução- desafio que a droga aponta para
cada um de nós.

Dessa forma, fica evidente que precisamos nos responsabilizarmos e nos implicamos
verdadeiramente com as problemáticas existentes no contexto escolar, sobretudo porque elas
frequentemente nos aponta para problemas que demandam não a busca por culpados e sim por
soluções reais que resultem em medidas preventivas de proteção e promoção de bem estar coletivo
para toda comunidade escolar.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

As diferenças individuais que os alunos apresentam em sala de aula demanda do educador uma
capacidade de aceitação e implicação que nem todos têm, ou estarão dispostos a desenvolver. Isso
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fica evidente quando, por exemplo, o profissional da educação se depara com alunos que apresentam
alguma dificuldade ou transtorno de aprendizagem, pois muitos afirmam ser essa uma das questões
mais difíceis para a prática pedagógica na atualidade. Muitos alegam não estarem preparados para
lidar em sala de aula com a demanda relacionada aos alunos portadores de transtornos de
aprendizagem, pois além das dificuldades que os aprendizes podem apresentar em diferentes áreas
do aprendizado escolar, seu comportamento, frequentemente, constitui um desafio para seus
professores.

Essa afirmação se mostra coerente tendo em vista que de fato nem todos os professores terão
condições de lidarem com essa realidade. Sobretudo, pelo fato que comportamentos inadequados e
quadros de ansiedade prejudicam tanto a condição de aprendizagem escolar como a adaptação
social, gerando sofrimento emocional e muitas vezes um desequilíbrio psíquico, que muitos
profissionais não conseguem lidar, pois apontam para questões bem mais profundas que
simplesmente a não aprendizagem, pois como bem afirma Pain (apud CARRARA, 2004, p.41),” o não
aprender, portanto, não se configura como o oposto de aprender”. Levando-nos a refletir que por trás
da não aprendizagem existe uma gama de fatores que necessitam ser compreendidos.

Segundo Aurélio (2001, p.683), “transtorno é o ato ou efeito de transtornar. Contrariedade.
Desarranjo, desordem”. Sendo assim, pode-se entender então que para que se classifique algo como
transtorno é necessário que exista uma desordem, algo contrário ao que se espera das ações
psíquicas e sócias dos indivíduos.

O transtorno aplicado à noção de desenvolvimento refere-se a situações individuais, experimentadas
pelo sujeito, que alteram, desarranjam, desordenam ou desorientam o curso normal do processo de
desenvolvimento do mesmo, fazendo com que o desenvolvimento intelectual, não se apresente no
tempo ou da mesma forma em que usualmente ocorre para a maioria das pessoas.

Um fator agravante é que pode comprometer a saúde mental das crianças portadoras de transtornos
de aprendizagem é sem dúvida, a demora com que são levadas a diagnóstico, às vezes por falta de
possibilidade de atendimento e outras por desconhecimento ou negligência da família. Depois de
passarem anos acumulando frustrações, sofrendo críticas, vivenciando fracassos na escola, ao
iniciarem o processo encontram muitas dificuldades para lidar e solucionar os problemas que muitas
vezes já se encontram enraizados. Se este atendimento for muito tardio essas crianças podem
tornar-se jovens depressivos, com pouca ou nenhuma iniciativa, totalmente desinteressados pela
aprendizagem escolar.

Por isso se faz cada dia mais necessário que os pedagogos identifiquem os sinais de problemas de
aprendizagem, para que a criança possa ser encaminhada para uma intervenção adequada a
depender do tipo de dificuldade que esta possua.

Obviamente não existe um método único e mágico para solucionar os problemas de todas as crianças
com transtornos de aprendizagem. Por isso, os professores devem envolver seus alunos em
atividades que promovam a interação e que atendam as necessidades de cada um. Mas, para
desenvolver uma aprendizagem assim, é preciso que este processo se realize de forma dinâmica
respeitando a necessidade, o ritmo e o desejo dos alunos, pois um conhecimento adquirido sob
frustração excessiva pode causar ainda mais danos ao aprendiz e oferecer uma resistência por parte
dos aprendizes tanto ao professor quanto todos os que estarão diretamente vinculados envolvidos no
processo de aprendizagem do aluno.

Pelo fato, do professor está em contato permanente com os aprendizes e muitas vezes até com a
família, na maioria das vezes poderá ser capaz de identificar alterações no comportamento de seus
alunos sendo, portanto capaz de informar a família para que juntos busque a melhor forma de
amenizar o sofrimento dos aprendizes.
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A atenção dos professores no momento da identificação de problemas em sala de aula é fundamental
para a diferenciação dos quadros que envolvem dificuldades de aprendizagem e os transtornos de
aprendizagem para que a intervenção seja adequada, pois um diagnóstico errado gera mais dúvida
do que aponta soluções para os alunos, para a escola e para os familiares. O diagnóstico e
intervenção errada na fase escolar podem comprometer a vida adulta da criança.

A criança e o adolescente hoje em dia, estão cada vez mais envolvidos com as questões familiares e
sociais, numa dinâmica, onde por vezes, nem sempre a saúde permanece preservada, cedendo
espaços para o desencadeamento dos chamados distúrbios emocionais que muitas vezes se iniciam
no âmbito familiar e que podem desencadear serias consequências ao seu desenvolvimento
intelectual. Por isso, mais do que identificar o fracasso escolar, é preciso considerar suas causas e a
forma de lidar com a situação.

PROBLEMAS ESTRUTURAIS

Ao longo das problemáticas aqui apresentadas, podemos perceber que tornar a escola um ambiente
de fato acolhedor não é tarefa fácil, pois além das dificuldades relacionais advindas dos
comportamentos que são os mais variados possíveis, o professor ainda precisa enfrentar problemas
de caráter estrutural. Pois como bem afirma Mendes (2011, p. 15).

A falta de infra-estrutura, de material, da formação pedagógica dos professores, suas condições de
saúde bem como a nutrição dos educandos, os contextos da violência e pobreza nas comunidades,
os baixos salários levam os docentes a um processo de adoecimento pelo trabalho, pois para o
professor conseguir atingir os objetivos da produção “escolar”, precisa gerar enormes esforços de
suas funções bio-psico-sociais, resultando em um processo denominado mal-estar docente.

Pois como bem, expõe Mendes (1995, pg. 30), “quem enfrenta as más condições de iluminação,
ruído, temperatura, poeira, mobiliário improvisado, pode dizer de sua dor ou de sua alegria”.

Para Rodrigues (2009, p. 34),

Na organização escolar, os professores e gestores tentam controlar os fatores
intervenientes da produção pedagógica, entretanto, é comum ocorrer variáveis
que alteram a situação laboral, ou seja, a falta de material didático, iluminação
inadequada na sala de aula, ausência de laboratórios e biblioteca decente,
calendário apertado; afastamento de colegas, agressividade dos alunos, entre
outros (RODRIGUES, 2009, p. 34).

Dessa forma, podemos afirmar que de fato é uma tarefa difícil para os docentes e gestores escolares
lidarem no seu cotidiano com problemas que na maioria das vezes eles não têm condições de
solucionar, pois estão relacionados a esferas maiores, que acaba por comercializar o ensino, fazendo
que este adquira valor de mercadoria, não atribuindo á devida importância que a escola possui na
formação dos sujeitos. A seguir discorrei sobre algumas formas de adoecimento docente decorrentes
das problemáticas anteriormente apresentadas.

ADOECIMENTO DOCENTE

Como visto anteriormente, o ambiente no qual se dá a prática educacional na contemporaneidade nos
apresenta inúmeras dificuldade. Além dessas dificuldades, os professores ainda enfrentam
dificuldades estruturais que interferem diretamente nas condições de ensino que são sem dúvidas
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inadequadas para o exercício da docência.

Dentre elas, podemos destacar a sobrecarga de tarefas, tempo insuficiente para os planejamentos,
escassos recursos destinados a formação do professor, bem como a ausência de políticas públicas
consistentes que legislem e regulamentem o sistema de ensino, todas essas situações unidas as
mencionadas no capitulo anteriormente como a indisciplina a violência, dentre outras, tem gerado no
contexto escolar e consequentemente no professor uma situação de desconforto, que não raro tem
acarretado no desenvolvimento de patologias associadas a prática docente.

Pois como bem afirma Petroni (2007, p. 19).

Grande parte dos professores mostra-se descontente com certa carência de
propósitos sobre sua atuação e, não raro, pouco motivada com a situação
social da categoria, as condições de trabalho, a dicotomia entre os discursos
oficiais e o suporte oferecido colecionando, assim, experiências negativas que
tem levado uma parte destes profissionais ao abandono da profissão ou,
então, para muitos dos que permanecem, à realização de um trabalho precário
e, por conseguinte, gerador de sofrimento psíquico.

O sentimento de impotência diante do muito que precisa ser feito, e ao se deparar com a
impossibilidade de realização dessas necessidades tem gerado uma insatisfação enorme. Pois como
bem afirma Dejours (1993, p. 29), “a energia pulsional que não acha descarga no exercício do
trabalho se acumula no aparelho psíquico, ocasionando um sentimento de desprazer e tensão”. Ou
seja, diante de sonhos e expectativas frustradas o ambiente de trabalho já não fornece ao sujeito
prazer e satisfação profissional, o que interfere negativamente em outros aspectos da sua vida, pois
bem sabemos que vivemos em uma sociedade que busca incessantemente a satisfação de seus
desejos, e na grande parte das vezes de forma imediata, imediatismo este que interfere
negativamente na pratica docente, pois é certo que no âmbito escolar a aprendizagem se dá de forma
gradativa e por vezes lenta. Nem sempre é possível perceber a efetividade do que se ensina a curto
prazo. Portanto, ensinar constitui-se também como um exercício de paciência e crença na
aprendizagem dos alunos.

É importante ressaltar que tem sido uma preocupação presente no âmbito escolar à influência que a
sociedade exerce no modo de ser dos sujeitos. Dentre as influencias que o novo modo de ser pessoa,
de ser família, podemos destacar as consequências que o rompimento vincular traz para os membros
da sociedade, sobretudo dento das casas e entre os membros das famílias. Roudinesco (2000)
denomina o momento atual como era da individualidade, a qual aparece em substituição a uma era da
subjetividade. Segundo a autora, o homem de hoje oferece a si mesmo a ilusão de uma liberdade
absoluta e de uma independência que o desvincula de suas raízes e de sua coletividade, o que o
transforma no contrário de um sujeito. “Por isso, liga-se a redes, a grupos, a coletivos e a
comunidades, sem conseguir afirmar sua verdadeira diferença” (ROUDINESCO, 2000, p.14, grifo do
autor).

Segundo Tozzato (2007, p.68) “aquilo que chamamos de modernidade generalizou as experiências de
transplantação, do exílio e do desenraizamento: ela acentuou a violência”. Este rompimento vincular
que é tanto territorial como afetivo, reflete diretamente no relacionamento social, pois são muitos os
problemas decorrentes dessa realidade tão comum em uma sociedade que vive em constante
transformação e busca por ascensão social.

Existem duas principais premissas psicológicas vigentes em uma sociedade. A primeira é que o
objetivo da vida é a felicidade, isto é, o prazer máximo, definidos como satisfação de todos os desejos
ou necessidades subjetivas que alguém possa sentir (hedonismo radical), e a segunda é o culto do
eu, reflexo de um narcisismo descontrolado. Considerações teóricas demonstram que o hedonismo
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radical e o culto ao eu não podem levar a felicidade, mas mesmo sem análise teórica, os dados
observáveis mostram de maneira clara que essa espécie de “procura da felicidade” não produz
bem-estar, pois a sociedade esta repleta de pessoas notoriamente infelizes, e adoecidas.

Segundo Freud (2010, p. 83), “o ser humano se torna neurótico porque não é capaz de suportar o
grau de frustração que a sociedade lhe impõe a serviço dos ideais culturais”. Pode-se entender então
que se faz necessário uma mudança social profunda, ou um simples resgate aos valores que vem ao
longo dos tempos sendo perdidos. Esta mudança surge não apenas como um imperativo ético ou
religioso, nem como uma exigência psicológica decorrente da natureza patogênica do caráter social
da modernidade, mas também como uma condição para simples sobrevivência dos relacionamentos
saudáveis entre as pessoas, nos mais variados ambientes, inclusive no ambiente de trabalho visto
que embora se esteja no mundo como indivíduos, as pessoas fazem parte do todo social, e a
dinâmica de trabalho é sem dúvida bastante representativa dessa verdade. Por isso, é necessário
pensar profundas mudanças na organização da sociedade, pois essas mudanças nos apontam para
uma possível alternativa para amenizar/evitar a catástrofe psicológica vivenciada por tantos
indivíduos.

DOENÇAS RELACIONADAS À PROFISSÃO DOCENTE

A qualidade de vida e a saúde mental dos trabalhadores tem sido tema de debates e reflexões na
contemporaneidade, tendo em vista que as a crescente necessidade por aperfeiçoamento, e o
desenvolvimento de novas habilidades e competência tem gerado uma sobrecarga que muitas vezes
o sujeito não está preparado para lidar.

Segundo Gasparini et al.( 2005, p. 8).

Competitividade no mercado de trabalho, sem dúvida podem ser entendidas
como um processo que desencadeia uma série de desequilíbrios na saúde
mental dos trabalhadores. Situando os trabalhadores da educação, essas
problemáticas se complexificam na medida em que as condições de trabalho
em que estes profissionais são submetidos têm provocado um aumento
significativo no nível de estresse dos professores, levando-os à desistência do
trabalho.

Com isso, podemos perceber que as péssimas condições de trabalhos no caso dos professores é um
fator preponderante para o adoecimento docente, pois este tem que lidar com todas as demandas
advindas dos alunos e ainda ter lidar com as falhas estruturais.

A esse respeito Mendes (2011, p. 15), afirma que,

A falta de infra-estrutura, de material, da formação pedagógica dos
professores, suas condições de saúde bem como a nutrição dos educandos,
os contextos da violência e pobreza nas comunidades, os baixos salários
levam os docentes a um processo de adoecimento pelo trabalho, pois para o
professor conseguir atingir os objetivos da produção “escolar”, precisa gerar
enormes esforços de suas funções bio-psico-sociais, resultando em um
processo denominado mal-estar docente.

Esse mal-estar tem sido uma realidade crescente, pois cada vez professores estão sendo afastados
de suas salas de aulas por problemas psicológicos e físicos.
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Segundo Costa e Germano (2007, p.4),

[...] as doenças que apresentam o maior número de solicitações de
afastamento na profissão docente são: transtornos metais e comportamentais
(18,99%), doenças do aparelho respiratório (15,98%), sintomas encontrados
em exames clínicos (11,62%), doenças do sistema osteomuscular (11,33%) e
doenças do aparelho circulatório (8,13%).

Dessa forma se faz necessário estratégias de promoção de saúde dentro da escola, pois esse
mal-estar docente traz consequência não apenas para a sua vida, mas para o ambiente educacional
no qual ele está inserido, pois seu adoecimento e consequente afastamento mexe com toda a
estrutura, carecendo assim, de uma nova organização que muitas vezes é demorada fazendo com
que muitos alunos fiquem sem determinadas disciplinas até que se coloque um professor substituto,
por exemplo.

Portanto investir na saúde mental dos professores precisa ser um assunto em pauta, não se pode
mais negligenciar que muitos professores estão adoecendo e ficando impossibilitados de realizar suas
tarefas com de modo satisfatório. Hoirisch, barros e Souza p.27, 1993 afirmam que “é evidente que os
desiquilíbrios mentais com raras exceções perturbam a relação professor-aluno e se refletem no
processo de ensino-aprendizagem”.

Dentre as muitas problemáticas encontradas no âmbito escolar que geram adoecimento no docente,
uma merece destaque, devido ao fato do aumento crescente entre os profissionais da educação,
sendo este o estresse ocupacional, um mal que tem atingindo muitos trabalhadores, sendo este
compreendido como resultado dentre tantas causas a dificuldade que alguns educadores possuem
em acompanhar as diversas mudanças ocorridas no cenário educacional nos últimos ano dentre elas,
mudanças repentinas nas metodologias, nas tecnologias, nos materiais, nas formas de ensino, que
com ao fenômeno da globalização foram inevitáveis. (Valle, 2012)

De acordo Webber e Lima (2011), dentre as doenças mais comuns observadas entre os docentes
estão o estresse, a depressão, a insônia, a ansiedade e o pânico.

Para Chiavenato (1999, p. 377), o estresse é um conjunto de reações físicas, químicas e mentais de
uma pessoa a estímulos ou estressores no ambiente. É uma condição dinâmica, na qual uma pessoa
é confrontada com uma oportunidade, restrição ou demanda relacionada com o que ela deseja.

Larousse (2012, 20) define depressão como sendo uma,

Afecção mental caracterizada por alterações profundas de humor, com
presença de tristeza, sofrimento moral e retardo psicomotor. Em geral
acompanhado de angústia ou de ansiedade, a depressão alimenta no
indivíduo uma dolorosa impressão de debilidade generalizada, de fatalismo
desesperador, e as vezes provoca sensações contínuas de culpa, indignidade
e autodepreciação, podendo levá-lo a considerar a possibilidade de suicídio ou
ate mesmo , em alguns casos, realiza-lo efetivamente.

A insônia que de acordo com Ferreira (2001 p.392), refere-se à privação do sono, grande dificuldade
para dormir vigília. Em relação a ansiedade Ferreira (2001 p.46), descreve como sendo, estado
emocional angustiante acompanhado de alterações somáticas (cardíacas , respiratórias , etc.), e em
que se preveem situações desagradáveis , reais ou não. Dessa forma podemos perceber que o
profissional acometido por noites mal dormidas, um sentimento de ansiedade constante dificilmente
terá condições de desempenhar suas funções a contento.
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O transtorno de pânico por sua vez é um transtorno de ansiedade que faz com que a pessoa fique
muito ansiosa em diversas situações do seu cotidiano, o que produz medo e mal-estar. Segundo
Valença(2013, p.7),

O ataque de pânico é descrito como um período de intenso medo ou
ansiedade, acompanhado de sintomas somáticos e psí- quicos. Tem
um início súbito e rapidamente atinge uma intensidade máxima em
poucos minutos, com duração de 10 a 30 minutos em média.

Os sintomas citados por Valença são: palpitações muito aceleradas, despersonalização ou
desrealização, suor constante, sensação de sufoco, tontura, náuseas, dificuldade em respirar, medo
de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer. Depois que acaba uma crise a pessoa se sente
muito cansada.

Diante desses novos desafios, muitos profissionais de fato não tem conseguido lidar de modo
satisfatório, pois tantas exigências atreladas a tantas problemáticas existentes dentre do âmbito
escolar tem contribuindo significativamente para o adoecimento docente. Ser submetido a ambientes
extressores de fato tem desencadeado muitas patologias entre os docentes, dentre elas a sindrome
de burnout merece destaque.

De acordo com França e Ferrarri (2012, p.27),

A síndrome de Burnout é uma resposta do organismo ao estresse laboral
crônica e prolongada. O estresse vinculado ao trabalho, chamado de estresse
ocupacional, refere-se à falta de capacidade do trabalhador de se (re) adaptar
às demandas existentes no trabalho e àquelas que ele próprio percebe.

Compreendemos, portanto, que se faz necessário diferenciar o que seria o estresse e o burnout,
tendo em vista que há sempre uma confusão no momento de se compreender as causas do
adoecimento, pois é necessário enfatizar que nem todo adoecimento docente é decorrente de
problemas relacionados ao trabalho, ás vezes problemas pessoais são os responsáveis pelo
adoecimento e erroneamente se atribui a profissão docente, portanto, é necessário atentar para o que
de fato é a causa do adoecimento, para que dessa forma não se patologize o fazer docente para além
do necessário.

Pois como bem define Limongi-França; Rodrigues, (1997, p. 24), o estresse é,

Uma relação particular entre uma pessoa, seu ambiente e as circunstâncias as
quais está submetido, que é avaliada pela pessoa como uma ameaça ou algo
que exige dela mais que suas próprias habilidades ou recursos e que põe em
risco o seu bem-estar.

Pois existem profissionais que apresentam um comportamento bastante estressado em sala de aula,
porém, esse estresse é decorrente de situações extraclasse, extra-ambiente de trabalho, não
podendo ser caracterizado como síndrome de Burnout, tendo em vista que está se caracteriza como
um estresse excessivo decorrentes das situações existentes no âmbito laboral e não fora deste.
Dessa forma, para se diagnosticar um profissional da educação com síndrome de burnout é
necessário que as causas de seus adoecimento seja decorrentes das situações vivenciadas em sala
de aula.

Segundo Codo; Vasques- Menezes, (1999, p. 240),
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O burnout envolve atitudes e condutas negativas com relação aos usuários,
clientes, organização e trabalho; é assim, uma experiência subjetiva,
envolvendo atitudes e sentimentos que vem acarretar problemas de ordem
prática e emocional ao trabalhador e à organização. O cento de stress, por
outro lado, não envolve tais atitudes e condutas, é um esgotamento pessoal
com interferência na vida do indivíduo e não necessariamente na sua relação
com o trabalho.

O Burnout portanto é resultante do estresse resultante do trabalho. Sendo definido por Lentine,
Sonoda e Biazin, (2010, p. 108) como sendo “uma composição de burn = queima e out = exterior,
sugerindo assim que a pessoa com esse tipo de estresse consome-se física e emocionalmente,
passando a apresentar um comportamento agressivo e irritadiço.

Dessa forma, precisamos de fato reconhecer o que de fato no fazer docente é desencadeador de
sofrimento e adoecimento. A esse respeito Petroni (2007, p. 19), enfatiza que,

Grande parte dos professores mostra-se descontente com certa carência de
propósitos sobre sua atuação e, não raro, pouco motivada com a situação
social da categoria, as condições de trabalho, a dicotomia entre os discursos
oficiais e o suporte oferecido colecionando, assim, experiências negativas que
tem levado uma parte destes profissionais ao abandono da profissão ou,
então, para muitos dos que permanecem, à realização de um trabalho precário
e, por conseguinte, gerador de sofrimento psíquico.

Realmente, ser professor na atual conjuntura não é fácil, pois cada vez mais se tem exigido que os
professores sejam dinâmicos , criativos e possuam um vasto conhecimento não somente da disciplina
que leciona como também que possuam um vasto conhecimento de mundo. A esse respeito Balzan
(2015, p. 168), diz que,

A situação reinante até bem pouco tempo era muito diferente e lhe
proporcionava um alto grau de segurança. Ele dava os pontos, isto é,
explicava um determinado tópico de sua disciplina, sabendo de antemão onde
começar a e até onde ir. O máximo esperado de integração professor-aluno
ocorria a partir do momento em que ele perguntava: há alguma dúvida Se
algum aluno levantasse a mão e lhe fizesse uma pergunta, a resposta não iria
do que já havia sido dito. Em outras palavras, estava tudo dentro do ponto
daquele dia.

A realidade atual é bem diferente disso, pois aos alunos já não é suficiente ter um professor que lhes
transmitam conhecimentos, esses esperam muito mais de seus educadores, e bem na verdade é que
nem sempre estamos aptos a ser o que eles esperam. E que para tanto, vamos precisar de um
esforço e um investimento a mais em nós mesmos para que essas expectativas sejam ao menos
minimamente alcançadas.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA A CRISE DOCENTE

Para que os conhecimentos adquiridos se tornem de fato uma ferramenta facilitadora da
aprendizagem é preciso que o professor busque sempre adequar as teorias por ele adquiridas a
realidade ao qual está inserido, pois a diversidade contida no ambiente escolar demanda do educador
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uma constante avaliação e adaptação dos métodos por ele utilizados, para que de fato sua prática
atenda as necessidades individuais de cada aluno. De modo a permitir um envolvimento mais ativo e
auto direcionado, o que poderá resultar em um processo mais eficiente e eficaz. Mas para que isso
aconteça é necessário um maior investimento na educação, pois como citado anteriormente as
condições de trabalho também precisam ser favoráveis para que o processo de ensino aprendizagem
ocorra de modo satisfatório, em um ambiente prazeroso livre de adoecimento.

Mendes (2011, p. 90), afirma que,

Para que exista uma melhora concreta das condições de saúde destes
professores existem elementos constituintes de seu ofício que precisam ser
modificados. Alguns destes itens precisam de investimento em políticas
públicas em nível sistêmico, prescindindo da ação direta dos professores, para
que possam ser alterados e superados, quais sejam: a violência escolar; a
burocracia instituída como parte do trabalho; o excesso de alunos na sala; os
baixos salários e um plano de carreira deficitário; a formação insuficiente; os
recursos materiais e didáticos escassos; o excesso de períodos semanais em
sala de aula, sobrando pouco ou nenhum espaço para o planejamento
pedagógico individual e coletivo; um serviço de saúde técnico que não auxilia
diretamente nos problemas de saúde dos professores, entre outros.

A nova pratica docente, visa, sobretudo, desenvolver nos alunos a autoestima, para que estes
adquirirem confiança em si mesmo e em suas próprias capacidades. Nesse aspecto o papel do
professor e do grupo é fundamental, dentro de uma pedagogia de compreensão, que visa em última
análise, à autonomia dos alunos. Nesta perspectiva, o professor não mais desempenha o papel de
controlador de todo o processo de aprendizagem; ele agora é um agente de mudança, ou seja, um
facilitador da aprendizagem, cujo papel é ajudar seus alunos a se tornarem mais independentes, mais
responsáveis por sua própria aprendizagem, e consequentemente pelo seu modo de ser pessoa, de
ser membro de uma sociedade em constante processo de mudança.

Sobre essa nova forma de ser professor e a influencia que isso exerce na formação do sujeito Demo,
1996, p. 273), afirma que,

Para encarar as competências modernas, inovadoras e humanizadoras, [o
educador] deve impreterivelmente saber reconstruir conhecimentos e colocá-lo
a serviço da cidadania. Assim, professor será quem, sabendo reconstruir
conhecimento com qualidade formal e política, orienta o aluno no mesmo
caminho. A diferença entre professor e aluno, em termos didáticos, é apenas
fase de desenvolvimento, já que ambos fazem estritamente a mesma coisa.
(...) Neste sentido, o professor não será mais profissional de ensino, mas da
educação, pois o primeiro tende a ser instrução, treinamento, domesticação,
enquanto a segunda busca a ambiência emancipatória.

Pois, bem sabemos que é o sujeito que aprende ninguém pode fazê-lo em seu lugar; porém, pelo fato
de que ele só aprende pela mediação do outro, já que num ambiente de aprendizagem é que se dá o
encontro de interesses e conhecimentos comuns aos indivíduos é que enfatizamos o papel
fundamental do professor mediador nesse processo.

A relação professor/aluno por meio do vínculo que se estabelece entre eles fortalece o ambiente de
aprendizagem que é a sala de aula, local de construção e reconstrução de saberes, que ao longo do
processo de ensino-aprendizagem, vão sendo adquiridos e compartilhados. Portanto, para que o
processo de ensino- aprendizagem seja eficaz é necessário que o professor, além de mediador
reconheça-se como parte fundamental para os alunos envolvidos no processo de aprendizagem, visto
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que a intervenção e a mediação do professor direta ou indiretamente conduzem o aprendiz a uma
aprendizagem mais significativa.

Manter uma postura congruente perante os alunos é de extrema importância, pois isso passa
segurança para os alunos quanto a postura do profissional o que muitas vezes conduz o aluno de
forma mais comprometida com seu processo de ensino aprendizagem, pois embora compreendamos
que esse seja um processo individual e subjetivo , muitos alunos buscam na figura do professor um
norte a ser seguido.

Diante da singularidade de cada aprendiz, e de cada educador podemos afirmar que não existe um
método mágico para que o processo de ensino-aprendizagem, visto que a complexidade de uma sala
de aula nos impediria; já que, em um ambiente de estudo, todos têm o que ensinar e o que aprender;
por isso, os professores devem procurar envolver seus alunos em atividades cuidadosamente criadas
e selecionadas para atender às necessidades de cada aluno, pois estes trazem para a sala de aula
aquilo que aprendem em seus espaços mais íntimos. Por isso, o ensino não deve se prender
exclusivamente ao desenvolvimento cognitivo, mas visar à integração plena do aprendiz. Assim, eles
serão capazes de se tornarem sujeitos atuantes e construtores de seus próprios saberes. Mas, para
desenvolver uma aprendizagem assim, é preciso que a aula seja dinâmica, respeite a necessidade, o
ritmo e o desejo dos alunos. Para isso, o professor não deve ser aquele que apenas satisfaça sua
curiosidade sobre a aprendizagem de seus alunos, mas que aguce, estimule e provoque no aluno o
desejo de sempre aprender novas coisas e aprimorar os conhecimentos já existentes.

Um outro fator primordial para o ensino é o ambiente em que se dá a aprendizagem, ou seja, que
atmosfera está sendo criada para receber os alunos; deve-se criar um ambiente acolhedor, para que
os alunos possam ser mais receptivos ao que será apresentado a cada aula. È importante, também,
que se atinja um equilíbrio entre os elogios e as críticas, visto que, o excesso de um ou do outro, pode
prejudicar o andamento da aula e o aprendizado dos alunos. O elogio em excesso pode fazer o aluno
acreditar que já sabe e não precisa mais aprender e a crítica em excesso pode fazer o aluno acreditar
que nunca será capaz de aprender, por mais que se esforce. Mais importante do que elogiar ou
criticar é sempre incentivar os alunos, estimulá-los a adquirir o conhecimento.

Condutas assim, com certeza são capazes de combater contextos de violência e indisciplina em sala
de aula de aula, pois coloca o aluno como responsável e autor de sua aprendizagem fazendo com
que este perceba a escola como um espaço de possiblidades transformadoras de condutas e
realidades. Dessa forma, é preciso acreditar que existem outras soluções pare esses problemas
enfrentados no âmbito escolar para além da repressão e punição. Pois como bem nos afirma Karnal
(2017, p.108,), “aprendi, com o passar dos anos, que a disciplina em sala de aula é uma conquista
diária e também uma repetição de pequenas ações imprescindíveis para que se tenha um clima
tranquilo de aprendizagem”. Portanto, num ambiente no qual existe respeito, valorização e aceitação
das diferenças e potencialidades dos alunos, provavelmente a disciplina será parte constituinte desse
contexto.

Com isso, podemos concluir que precisamos deixar à disposição de nossos alunos todo o nosso
conhecimento, tornando assim as aulas cada vez melhores, para que a sala de aula seja vista pelos
alunos como um bom lugar para estar. O processo de ensino aprendizagem por vezes pode ser
árdua, mas deve ser contínua e infindável. Para isso, devemos compreender que a sala de aula não é
apenas um local de trabalho, desafios e regras, mas também um lugar de lazer.

Reflexões com estas são importantes porque devemos considerar que cada aluno é diferente, e que
cada um deles não chega vazio à escola. Ao contrário, cada um traz consigo uma riqueza pronta para
ser explorada pelo professor. Cabe ao professor promover uma interação de qualidade com os
alunos, baseado nos contextos da aprendizagem, desde os mais próximos aos mais distantes, desde
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o espaço físico até a família. Na busca de incentivar e motivar nossos alunos na busca de estarem
realmente comprometidos com seu processo de ensino-aprendizagem.

CONCLUSÃO

A realização desta pesquisa foi extremamente satisfatória, pois possibilitou compreender quais são na
atualidade os desafios encontrados no contexto escolar pelos profissionais da educação e como isto
tem se repercutido em suas vidas dentro e fora do âmbito escolar. A elaboração deste trabalho
proporcionou também constatar que são vários os acontecimentos que influenciam nos problemas
encontrados no cotidiano escolar, tendo em vista que estes acontecimentos não existem no mundo
como uma estrutura vazia e sem significado, ao contrário eles formam o conjunto de experiências
íntimas e particulares que se constitui na relação do sujeito com o outro em determinado contexto
histórico, cultural e social.

Dessa forma, se faz necessário compreender os fatores que tem contribuído para a perpetuação
desses problemas escolares, visando compreender os sujeitos inseridos neste contexto, pois um olhar
mais individualizado para cada educando e educador permite resgatar a história pessoal de cada um
a partir das relações que estes estabelecem com as outras pessoas dentro e fora dos muros da
escola. Visando dessa forma, contribuir para uma mudança na percepção que este possui do mundo
que o cerca na busca de garantir a este uma vivência saudável livre de qualquer patologia, sobretudo
as psíquicas. Pois os embates existentes no âmbito escolar são resultado muitas vezes de
concepções e lugares de mundo diferenciados.

Essas diferenças muitas vezes acabam construindo barreiras, impedindo que os agentes envolvidos
no processo educativo, sejam os discentes, bem como os docentes não se reconhecem mais nesse
contexto, dificultando muitas vezes a construção de vínculos afetivos fortalecedores e construtores de
uma educação mais humana e significativa. Esses impasses existências somados as dificuldades
estruturais, dentre outras questões tem deixado alunos e professores frustrados, decepcionadas, e
desmotivados, acarretando muitas vezes numa falta de perspectiva e de desvalorização do processo
de ensino aprendizagem. Acarretando muitas vezes na falta de motivação, de valorização e de
respeito pelo profissional da educação, o que tem gerado vários problemas no contexto escolar e
contribuído para o adoecimento do docente.

Dessa forma, compreendemos que para que aconteça uma mudança concreta nas condições de
ensino precisa se investir mais na educação e em seus educadores, de modo a promover uma melhor
assistência material e humana. Ou seja, se faz necessário um maio investimento na educação com
medidas eficazes que possam de fato possibilitar uma educação pública e de qualidade como a lei
nos assegura. Dentre tantas medidas a serem desenvolvidas citarei algumas tão como: a
necessidade de um maior investimento em políticas públicas de ensino, a diminuição das carga
horaria de trabalho, tendo em vista que estas exaustassem e adoecem os docentes, medidas
educativas e preventivas mais eficazes contra as diferentes formas de violência existentes no âmbito
escolar, sobretudo para aqueles alunos que são vulneráveis as drogas por exemplo, serviço de saúde
que auxilie professores e alunos diretamente na escola, com a existência de profissionais da
psicologia e psicopedagogia, dentre outras medidas necessárias ao bem-estar da comunidade
escolar.

De fato podemos afirmar que o apoio psicológico na escola poderia dar uma contribuição fundamental
na autoestima e saúde dos profissionais da educação, que segundo eles exercem uma atividade
apaixonante, porém muito desgastante também. Podemos acrescentar que o apoio psicológico atua
em aspectos motivacionais, podendo resultar na diminuição do absenteísmo docente e em
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afastamentos motivados por questões de saúde. Porém, é importante destacar que embora o apoio
psicológico ainda não seja o ideal, tem sido de fundamental para os profissionais e alunos que
embora ainda de uma forma precária podem contar com esse apoio em outras instituições públicas.

Por isso, acreditamos que este escrito tem muito a contribuir por possuir um cunho prático, pois os
temas aqui abordados embora não esgotados servem de orientação não somente para os
profissionais da educação, e estudantes da área, como diferentes áreas afins que ao se debruçarem
sobre este escrito encontrarão subsídios que lhe permitam compreender o processo de ensino
aprendizagem de maneira holística, como também poderão perceber que muitas vezes a prática
docente exigirá do professor em sala de aula que este seja capaz de ver cada individuo não apenas
como um aluno, mas como um sujeito de infinitas possibilidades que por acaso é seu aluno.
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