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Cântico da rotina 
 

Todo trabalhador tem direito a bocejar 
Todo trabalhador tem direito a ganhar flores 

Todo trabalhador tem direito a sonhar 
Todo trabalhador tem direito a ir ao banheiro 

Todo trabalhador tem direito a manteiga no pão 
Todo trabalhador tem direito a promoção 

Todo trabalhador tem direito a ver o pôr-do-sol 
Todo trabalhador tem direito a um cafezinho 

Todo trabalhador tem direito a ler um livro 
Todo trabalhador tem direito a um rádio de pilha 

Todo trabalhador tem direito a sorrir 
Todo trabalhador tem direito a ganhar um sorriso alheio 

Todo trabalhador tem direito a ficar gripado 
Todo trabalhador tem direito a peru no Natal 

Todo trabalhador tem direito a festa de aniversário 
Todo trabalhador tem direito a jogar pelada 

Todo trabalhador tem direito a dentista 
Todo trabalhador tem direito a andar nas nuvens 

Todo trabalhador tem direito a tomar sol 
Todo trabalhador tem direito a sentar na grama 
Todo trabalhador tem direito a viagem de férias 

Todo trabalhador tem direito a catar conchas numa praia deserta 
Todo trabalhador tem direito a dizer o que pensa 

Todo trabalhador tem direito a pensar 
Todo trabalhador tem direito a saber por que trabalha 

Todo trabalhador tem direito a se olhar no espelho 
Todo trabalhador tem direito a seu corpo e sua alma 

Porque nosso corpo não é uma máquina.  
Em nosso corpo há vida. [...]. 

É preciso haver sempre uma relação entre prazer e trabalho,  
Entre satisfação pessoal e contribuição,  

E uma relação individual com a natureza. 
Uma relação íntima entre o movimento da mão e o pensamento.  

Nenhum ser humano deve trabalhar como se fosse uma máquina.  
O trabalho tem de servir ao aprimoramento de nosso ser  

E dar significado à nossa existência. 
 

(Ana Miranda, 2003)
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RESUMO 

 
O tema trabalho e saúde docente tem sido amplamente discutido, pois algumas 
transformações no mundo do trabalho repercutem na área da educação e, por 
conseguinte, no trabalho e na saúde do professor. Nota-se um número 
crescente de casos de sofrimento psíquico ou mesmo adoecimento de 
professores em que se pode estabelecer um nexo com o trabalho. Dessa 
forma, desenvolveu-se uma pesquisa com o objetivo principal de investigar o 
trabalho e sua relação com a saúde de professores da educação básica de 
escolas públicas em um município do sul de Minas Gerais, tendo como foco a 
saúde psíquica. Buscou-se avaliar o contexto de trabalho docente, identificar o 
custo humano no trabalho, verificar os indicadores de prazer e sofrimento no 
trabalho e identificar os efeitos físicos e psicossociais relacionados ao trabalho 
a partir da Psicodinâmica do Trabalho. Como método, adotou-se a pesquisa de 
campo sobre o trabalho docente com a abordagem quanti-quali para coleta e 
análise dos dados. Os instrumentos utilizados foram o Inventário de Trabalho e 
Riscos de Adoecimento (ITRA), levantamento de perfil demográfico-
ocupacional dos participantes e entrevistas individuais. Participaram do estudo 
147 professores, com idades entre 22 e 60 anos, de ambos os sexos que 
lecionam em 17 escolas das redes públicas municipal e estadual de ensino. Os 
resultados mostraram o predomínio de avaliação negativa para o contexto de 
trabalho devido à prevalência da percepção grave dos fatores organização do 
trabalho, relações socioprofissionais e condições de trabalho, sendo a 
organização do trabalho o mais grave. Sobre o custo humano no trabalho 
também predominou a avaliação negativa, denotando como graves os custos 
físico, afetivo e cognitivo, sendo este último o mais grave. Nas vivências de 
prazer e sofrimento no trabalho houve predomínio de avaliação positiva para os 
fatores liberdade de expressão e realização profissional, expressando menor 
vivência de sofrimento e maior vivência de prazer no trabalho nestas 
dimensões. Predominou avaliação negativa, denotando percepção grave 
quanto ao esgotamento profissional e a falta de reconhecimento, indicando 
menor vivência de prazer e maior vivência de sofrimento no trabalho nestes 
fatores. Sobre os danos relacionados ao trabalho, encontrou-se presença de 
doenças ocupacionais relacionadas aos danos físicos, sociais e psicológicos. 
Identificou-se que a organização do trabalho no contexto escolar possui 
potencial de causar prejuízos à saúde psíquica do professor, com forte 
associação com os custos cognitivo e afetivo. Esses dados mostram a 
importância do aprofundamento de estudos e a necessidade de ações voltadas 
à prevenção ou intervenção relacionadas ao sofrimento psíquico e/ou 
adoecimento de professores, pois tais acometimentos repercutem em prejuízos 
ao professor, à educação e à sociedade como um todo. 
 
Palavras-chave: Educação básica. Psicodinâmica do Trabalho. Saúde e 
adoecimento docente. Trabalho docente.1 
                                                           
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.  
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municipality in the south of Minas Gerais. 2019. 149f. Dissertation (Master in 
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ABSTRACT 
 

The theme of work and teacher health has been widely discussed, as some 
changes in the world of work have repercussions in the area of education and, 
therefore, in the work and health of the teacher. An increasing number of cases 
of psychic suffering or even illness of teachers in which a connection with the 
work can be established. Thus, a research was developed with the main 
objective of investigating the work and its relation with the health of teachers of 
the basic education of public schools in a municipality of the south of Minas 
Gerais, focusing on psychic health. The aim was to evaluate the context of 
teaching work, identify the human cost at work, verify the indicators of pleasure 
and suffering at work and identify the physical and psychosocial effects related 
to work from the Work Psychodynamics. As a method, we adopted the field 
research on the teaching work with the quanti-quali approach for data collection 
and analysis. The instruments used were the Work Inventory and Risk of 
Adoeness (ITRA), demographic-occupational profile survey of the participants 
and individual interviews. A total of 147 teachers, aged between 22 and 60 
years, of both sexes who taught at 17 municipal and state public school schools 
participated in the study. The results showed the predominance of negative 
evaluation for the work context due to the prevalence of severe perception of 
the factors of work organization, socio-professional relations and working 
conditions, with work organization being the most serious. On the human cost at 
work, negative evaluation was also predominant, denoting physical, affective 
and cognitive costs as severe, the latter being the most serious. In the 
experiences of pleasure and suffering at work there was a predominance of 
positive evaluation for the factors freedom of expression and professional 
achievement, expressing less experience of suffering and greater experience of 
pleasure at work in these dimensions. Prevalence was negative, indicating a 
serious perception regarding professional exhaustion and lack of recognition, 
indicating less experience of pleasure and greater experience of suffering at 
work in these factors. Regarding work-related injuries, we found occupational 
diseases related to physical, social and psychological damages. It was 
identified that the organization of work in the school context has the potential to 
cause harm to the psychic health of the teacher, with a strong association with 
cognitive and affective costs. These data show the importance of deepening 
studies and the need for actions aimed at prevention or intervention related to 
psychic suffering and / or sickness of teachers, because these affects have 
repercussions on the teacher, education and society as a whole. 
 
Keywords: Basic education. Psychodynamics of Work. Health and sickness of 
teachers. Teaching work.2 

                                                           
2 This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Trabalho e saúde são elementos importantes e interligados, pois o 

trabalho é um mediador de integração social por seu valor econômico de 

subsistência e por seu aspecto cultural e simbólico, fundamental na 

constituição da subjetividade e no modo de vida, assim como da saúde física e 

mental das pessoas, explicam o Ministério da Saúde e a Organização Pan-

Americana da Saúde no Brasil (2001). A relação entre o trabalho e a saúde do 

professor, em especial a saúde psíquica, tem sido amplamente discutida, pois 

algumas transformações no mundo do trabalho ao longo do tempo repercutem 

na área da educação e, por conseguinte, no trabalho e na saúde docente.  

Tais repercussões no âmbito da educação se fazem sentir no aumento 

das exigências e responsabilidades atribuídas ao professor, nas mudanças dos 

conteúdos curriculares, nas mudanças na relação professor-aluno, na inibição 

das responsabilidades educativas de outros agentes de socialização, dentre 

eles, a família, na modificação do apoio da sociedade em relação ao sistema 

educativo e na menor valorização social do professor, conforme exemplifica 

Esteve (1999a). Somam-se a esses fatores, o cumprimento ao mesmo tempo 

de diversas atribuições, a inclusão de metas de qualidade e de produtividade 

no âmbito da educação e a falta de capacitação frente às várias demandas do 

contexto educacional com escassez de recursos e precárias condições de 

trabalho. Estes aspectos promovem mudanças nas condições em que o 

professor realiza o seu trabalho e acabam repercutindo em sua saúde, em 

especial para a elevação do sofrimento ou mesmo adoecimento psíquico 

docente. Isso corrobora com o entendimento da Organização Mundial da 

Saúde (2017a) de que o trabalho é benéfico para a saúde do ponto de vista 

social e psíquico, mas a presença de componentes ambientais pode torná-lo 

um desencadeador de adoecimentos ocupacionais.  

Um adoecimento ocupacional “[...] é qualquer alteração biológica ou 

funcional (física ou mental) que ocorre em uma pessoa em decorrência do 

trabalho”, explica o Ministério do Trabalho (2018a, p. 8). O adoecimento 

ocupacional de ordem mental tem na depressão e na ansiedade o seu maior 

destaque. Já o estresse ocupa a segunda posição entre os problemas de 

saúde relacionados ao trabalho, afetando cerca de 40 milhões de pessoas na 
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Europa, relata a Organização Internacional do Trabalho (2016; 2017a). Perdas 

decorrentes de acidentes e doenças do trabalho são estimadas por esta 

agência em 4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, o que pode ultrapassar 

R$ 200 bilhões de reais anualmente no Brasil, aponta o Ministério do Trabalho 

(2018a). No país, a terceira causa de incapacidade para o trabalho envolve 

transtornos mentais e comportamentais, segundo informações do Boletim 

Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade emitido pela Previdência 

(BRASIL, 2017). No documento, a distribuição da concessão de auxílio-doença 

não relacionado a acidente de trabalho ao segurado empregado motivada por 

transtornos mentais e comportamentais tem na depressão a categoria mais 

frequente, correspondendo a 30,67% do total, seguidos de transtornos 

ansiosos (17,90%). Tais acometimentos têm gerado, inclusive, aposentadorias 

por invalidez.  

Transpondo esses dados para o universo docente, algumas pesquisas 

têm apontado para as condições precárias de trabalho como um dos fatores 

propícios aos acometimentos à saúde do professor. Em um amplo estudo 

sobre as condições de trabalho e sua relação com a saúde mental de 

profissionais da educação de escolas públicas do Brasil, Codo (1999) 

encontrou efeitos físicos, sociais e psíquicos para a saúde dos trabalhadores. 

Oliveira e Vieira (2012) constataram na categoria profissional aumento de 

absenteísmo, esgotamento físico e mental (Burn-out), afastamentos para 

tratamentos de saúde e aposentadorias precoces. Estudos atuais como o de 

Soares, Oliveira e Batista (2018) apontam que o estresse ocupacional, a 

Síndrome de Burn-out e a depressão são recorrentes na categoria profissional 

docente. Notam-se sofrimento psíquico ou mesmo adoecimento em grande 

parcela das amostras de professores estudadas, com indícios de relação com 

as condições de trabalho, nos estudos de Albuquerque et al. (2018), De Paula 

e Jiménez (2018), Tostes et al. (2018) e Fernandes e Vandenbergue (2018).   

Esses dados mostram a importância do aprofundamento de estudos 

bem como a necessidade de ações que contribuam para a prevenção ou a 

intervenção relacionada ao sofrimento psíquico e/ou adoecimento de 

professores, pois estes acometimentos parecem ter significativa relação com 

aspectos do trabalho, denotando prejuízos ao próprio professor, à educação e 

à sociedade como um todo. 
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Pode-se dizer que no trabalho docente a relação ensino-aprendizagem 

reveste-se de ações com seres humanos, para seres humanos e sobre seres 

humanos. Por isso, Codo e Gazzotti (1999) discorrem que o trabalho de educar 

é um dos mais delicados em termos psíquicos, pois a relação afetiva é pré-

requisito, indispensável e catalisadora do trabalho do professor. Dessa forma, 

considerou-se desenvolver uma pesquisa, tomando como objeto a relação 

entre o trabalho e a saúde dos professores da educação básica de escolas 

públicas, tendo como foco a saúde psíquica no grupo pesquisado. Assim, tem-

se como questão de pesquisa “Quais fatores do trabalho possuem o potencial 

de causar prejuízos à saúde psíquica docente no grupo pesquisado?”. A 

hipótese é de que a organização do trabalho no contexto escolar pesquisado 

possui potencial de causar prejuízos à saúde psíquica do professor.  

Nesse sentido, elegeu-se principalmente a Psicodinâmica do Trabalho 

como modelo explicativo da relação saúde mental e trabalho, uma abordagem 

científica que tem como objetivo estudar as relações dinâmicas entre 

organização do trabalho e os processos de subjetivação que se manifestam 

nas vivências de prazer-sofrimento, nas estratégias de ação para mediar 

contradições da organização do trabalho, na saúde e no adoecimento 

(MENDES, 2007). Essa escolha não desconsiderou as contribuições dos 

demais modelos explicativos existentes, bem como da literatura voltada ao 

estudo da relação trabalho-saúde e do trabalho docente.  

Adotou-se como método uma pesquisa de campo sobre o trabalho 

docente a partir da abordagem quanti-quali para coleta e análise dos dados. Os 

instrumentos utilizados foram o Inventário de Trabalho e Riscos de 

Adoecimento, o levantamento do perfil demográfico-ocupacional e entrevistas 

individuais. Participaram do estudo 147 professores, com idades entre 22 e 60 

anos, de ambos os sexos que lecionam em 17 escolas das redes públicas 

municipal e estadual de ensino.  

Atualmente, a escola pública se vê responsável por diversas funções, 

com isto, exige-se dos professores ações para as quais não foram preparados 

ou contratados, o que repercute na redefinição de suas atribuições e no caráter 

de sua atuação no processo educativo. Essa tendência de os professores 

passarem a ocupar outras funções dentro das escolas tem resultado em maior 

complexidade do trabalho docente e tensões no cotidiano escolar. Exige-se 
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maior compromisso com a instituição educativa, capacidade de trabalhar em 

equipe, de discutir coletivamente, de colaborar, de participar da gestão em 

meio à superação de modelos rígidos de organização do trabalho, explica 

Oliveira (2010a). Por isso, os professores se encontram diante de um 

paradoxo: a sociedade exige o atendimento de novas atribuições, mas não 

fornece os meios reivindicados para cumpri-las, pontua Esteve (1999b). 

Nesse cenário, a realização da presente pesquisa justifica-se por se 

dispor a conhecer a relação dessa realidade com a saúde do professor. Seus 

indicadores poderão contribuir para o acompanhamento da saúde desses 

trabalhadores e para o delineamento de ações e/ou programas de prevenção e 

de saúde ocupacional voltados às instituições escolares. Considera-se que 

seus dados possam contribuir com a constatação de Codo (1999) quanto à 

necessidade de levantamentos sobre acometimentos à saúde relacionados ao 

trabalho no contexto da educação. E ainda, considera-se que este estudo 

possa agregar à produção de conhecimento científico acerca do tema tratado, 

aproximando os campos da saúde e da educação. Com seus resultados, 

espera-se atender ao compromisso “[...] com a construção da cidadania, 

entendida esta como a forma atual de expressão de uma qualidade de vida que 

seja testemunho e aval da emancipação humana” (SEVERINO, 2009, p. 25).  

Assim, o objetivo principal deste estudo centrou-se em investigar o 

trabalho e sua relação com a saúde de professores da educação básica de 

escolas públicas em um município do sul de Minas Gerais. Para tanto, buscou 

avaliar o contexto de trabalho docente, quanto à organização, condições e 

relações socioprofissionais; identificar o custo humano no trabalho, em termos 

físicos, cognitivos e afetivos; verificar os indicadores de prazer e sofrimento no 

trabalho por meio da realização profissional e liberdade de expressão e do 

esgotamento profissional e falta de reconhecimento; e, por fim, identificar os 

efeitos físicos e psicossociais relacionados ao trabalho. 

Nesta dissertação, após a Introdução, a segunda seção traz a relação 

trabalho e saúde com seus apontamentos históricos e os fatores psicossociais 

relacionados ao trabalho, de forma geral. A terceira seção dedica-se ao 

trabalho docente e suas implicações para a saúde. Nesta parte, encontram-se 

aspectos sobre o trabalho docente e alguns de seus apontamentos históricos e 

contextuais. O perfil do professor da educação básica, suas condições de 
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trabalho e entendimentos sobre saúde e adoecimento docente com estudos 

que envolvem a temática também são apresentados. Na quarta seção, tem-se 

aspectos da Psicodinâmica do Trabalho na qual se baseiam os métodos 

adotados. A seção é finalizada com a apresentação de pesquisas realizadas no 

âmbito da educação com base nessa abordagem. 

Os objetivos gerais e específicos da pesquisa constam da seção cinco. 

A seção seis aponta o método utilizado, indicando o tipo de estudo, os 

participantes, os instrumentos, a forma como foram analisados os dados e os 

procedimentos da pesquisa. A seção sete apresenta os resultados e sua 

discussão. Por fim, na seção oito, estão as considerações finais. 
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2 A RELAÇÃO ENTRE O TRABALHO E A SAÚDE 

 

O ser humano passa grande parte de sua vida trabalhando. Por meio do 

trabalho se desenvolve, se constrói, se modifica, se realiza, se expressa, se 

identifica. O trabalho é o centro das atividades especificamente humanas, por 

meio dele se sustenta a vida, formam-se relações sociais e ideias e produz-se 

a si mesmo. Charlot (2013, p. 65) pontua que “[...] a espécie humana não 

existiria, com toda a sua especificidade, se não trabalhasse e, graças a esse 

trabalho, humanizasse a natureza, construísse um mundo humano”.  

Do ponto de vista psíquico, o trabalho ocupa lugar de destaque, sendo 

um dos determinantes na constituição do psiquismo, afirma Jacques (2003). 

Seu entendimento corrobora com Clot (2007, p. 73) que discorre sobre o 

trabalho como “[...] a capacidade de realizar coisas úteis, de estabelecer e 

manter engajamentos, de prever com outros e para outros algo que não tem 

diretamente vínculo consigo”. Confere ao trabalho um estatuto inteiramente 

distinto entre as diversas atividades exercidas pelo homem por associá-lo ao 

preenchimento de uma função psicológica específica, ou seja, promover uma 

ruptura entre as pré-ocupações pessoais do sujeito e as ocupações sociais que 

este deve realizar. Assim, para esse autor, em sua função psicológica vital, o 

trabalho é atividade de conservação, de transmissão, de invenção e de 

renovação na medida em que cada um se vê por meio de suas próprias 

atividades, sendo sujeito e ao mesmo tempo objeto dessa conservação e 

dessa invenção. Considerando seu caráter social e coletivo, o trabalho pode 

ser compreendido também como: 

[...] um dos maiores gêneros da vida social em seu conjunto, um 
gênero de situação do qual uma sociedade dificilmente pode abstrair-
se sem comprometer sua perenidade; e do qual um sujeito pode 
dificilmente afastar-se sem perder o sentimento de utilidade social a 
ele vinculado (CLOT, 2007, p. 69). 

 

Pode-se apreender a importância do trabalho na vida de uma pessoa e 

da sociedade, pois leva à produção de coisas, mas também ao 

desenvolvimento da pessoa do trabalhador, envolve uma dimensão ética e 

desvela a construção e formas de vida, de sociabilidades, de subjetividades, 

isto é, produz sujeitos, individuação e personalização, assinalam Bendassoli e 

Soboll (2014). Nesse cenário, um trabalho decente, segundo a Organização 
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Internacional do Trabalho (2017b), passa a ser aquele que considera o sujeito 

que trabalha, suas aspirações, sua vida profissional, lhe confere oportunidades 

de trabalho produtivo, remuneração justa, segurança no local de trabalho, 

proteção social para as famílias, melhores perspectivas de desenvolvimento 

pessoal e integração social, liberdade para a expressão de preocupações, 

organização e participação de decisões que afetem suas vidas, além de 

igualdade de oportunidades e de tratamento.  

Considerando que trabalho e saúde são elementos importantes e 

interligados, a busca por entendimentos acerca do termo saúde remete à 

definição da Organização Mundial da Saúde (2001) que entende como saúde 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a 

ausência de doença ou enfermidade. Considera que uma combinação de 

fatores biológicos, psicológicos e sociais influenciam a maioria das doenças 

mentais e físicas. Também para Weiten (2016), fatores diversificados 

biopsicossociais influenciam conjuntamente o que se chama de saúde, de 

forma que fatores biológicos são aqueles relacionados à predisposição 

genética, reatividade fisiológica, resposta imune, às toxinas ambientais e aos 

agentes infecciosos. Fatores psicológicos ou comportamentais envolvem a 

personalidade, os hábitos relativos à saúde, as reações às doenças, as 

estratégias de manejo. Os fatores sociais que influenciam a saúde são os 

cuidados médicos, o controle da poluição, a educação em saúde, o apoio 

social, por exemplo. 

Numa perspectiva sócio-cultural-histórica, o termo saúde é conceituado 

por González Rey (2004) como um processo qualitativo complexo que define o 

funcionamento do organismo ao integrar o somático e o psíquico 

sistemicamente. Em constante desenvolvimento, saúde é definida na 

integração e desintegração constantes de múltiplos estados dinâmicos que são 

afetados por elementos climáticos, geográficos, sociais, culturais e subjetivos, 

todos eles constitutivos da ecologia natural e social em que o homem se insere. 

As diferentes configurações desses componentes, em cada organismo, 

definirão estados de saúde e/ou doença, explica o autor.  

Corroborando com esse entendimento, a Comissão Nacional sobre os 

Determinantes Sociais da Saúde pontua que são determinantes sociais da 

saúde os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e 
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comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na população. A Organização Mundial da Saúde adota uma 

definição mais curta, indicando como determinantes sociais da saúde as 

condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham (BUSS; FILHO, 

2007). Nesse sentido, Dejours (1986, p. 11) denota que a saúde, para cada 

criança, mulher ou homem “[...] é ter meios de traçar um caminho pessoal e 

original, em direção ao bem-estar físico, psíquico e social. A saúde, portanto, é 

possuir esses meios”. 

Especialmente sobre o termo saúde mental, trata-se de um paradigma 

que evoluiu ao deixar de considerar somente seus aspectos biológicos para 

abranger os sintomas como fenômenos resultantes da interação complexa 

entre fatores genéticos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Sob esse 

ponto de vista, o processo entre saúde e doença ocorre de forma continuada, 

apontam Vieira et al. (2014). Para a Organização Mundial da Saúde (2001), 

saúde mental engloba bem-estar subjetivo, autonomia, competência, 

autoeficácia percebida, autorrealização do potencial intelectual e emocional da 

pessoa. A agência define saúde mental como: 

[...] um estado de bem-estar em que um indivíduo percebe suas 
próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, 
pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer uma 
contribuição para sua comunidade. A saúde mental é fundamental 
para a nossa capacidade coletiva e individual como seres humanos 
para pensar, emocionar, interagir uns com os outros, ganhar a vida e 
aproveitar a vida (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2018). 

 

Essa definição vai ao encontro da literatura sobre os indicadores de 

saúde mental: 

[...] o potencial criador, a capacidade do eu para integrar experiências 
negativas, a abertura para novas ideias e para novas pessoas, a 
preocupação com o próprio eu, com outras pessoas e com o mundo 
natural, a aceitação da responsabilidade das próprias ações, a busca 
de transcender os efeitos determinantes e limitantes, na conduta, das 
incapacidades pessoais e das pressões sociais para o conformismo e 
a evitação do estresse desmedido (ALMEIDA, 1998, p. 116). 

 

Assim, pode-se apreender que a saúde mental e a saúde física são 

elementos da vida entrelaçados e interdependentes, e que, portanto, doenças 

físicas e adoecimentos mentais e comportamentais resultam de uma complexa 

interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais, conforme entendimento 

da Organização Mundial da Saúde (2001).  
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A respeito de acometimentos à saúde mental, Fleitlich-Bilyk et al. (2014) 

referem que, ao longo da vida, cada pessoa responde a um evento estressor 

de maneira individual e, a depender de diversos fatores, esta resposta pode ser 

acompanhada, ou não, do que se chamaria problema mental ou transtorno 

mental. Os autores explicam que um problema mental pode ser entendido 

como uma condição intermediária, mais amena que um transtorno mental. 

Pode surgir diante de situações em que a tensão mental é muito intensa e a 

adaptação se torna difícil ou ainda, quando pequenas falhas no 

desenvolvimento psicológico, social ou cognitivo, acompanhadas ou não de 

dificuldades comportamentais, acabam por prejudicar a capacidade adaptativa 

da pessoa. Já o transtorno mental é resultante de uma complexa interação de 

fatores, envolve condições muito variáveis e nem sempre precisam ser 

desencadeadas por situação específica. Pode-se dizer que:  

[...] algumas pessoas podem vivenciar um transtorno mental e mesmo 
assim, continuar levando a sua vida de maneira produtiva [...], a 
pessoa aprende ou é orientada a se adaptar aos sintomas. Além 
disso, a pessoa pode apresentar um transtorno de caraterística 
recorrente, atravessando períodos de ausência de sintomas entre 
crises. No entanto, há também alguns transtornos gravemente 
incapacitantes que geram prejuízos enormes ao indivíduo, à família e 
à comunidade (FLEITLICH-BILYK et al., 2014, p. 27). 

 

Durante o curso de um transtorno mental, sinais e sintomas refletem 

alterações no funcionamento do corpo, na cognição, sensopercepção, nas 

emoções e nos sentimentos, nas reações ao ambiente, nos aspectos físicos 

e/ou comportamentais, apontam os autores.  

Para a Organização Mundial da Saúde (2018), políticas nacionais de 

saúde mental devem estar preocupadas tanto com os transtornos mentais 

quanto com as questões mais amplas que promovam a saúde mental. A 

promoção da saúde mental deve ser integrada em políticas e programas 

governamentais e não governamentais e, além do setor da saúde, é essencial 

envolver os setores de educação, trabalho, justiça, transporte, meio ambiente, 

habitação e bem-estar. No caso do trabalho, recomenda-se que as empresas 

adotem intervenções como parte de uma estratégia integrada de saúde e bem-

estar que inclua prevenção, identificação precoce, apoio e reabilitação 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2017b). Com essas noções sobre 
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saúde, com destaque para a saúde mental, serão encontrados a seguir 

aspectos históricos da relação trabalho e saúde.  

 

2.1 TRABALHO E SAÚDE: CONTEXTO HISTÓRICO  

 

Ao final do século XVII, uma simples pergunta, mas de grande 

significado, conduzia Bernardino Ramazzini no exame das repercussões do 

trabalho sobre a saúde dos trabalhadores. Perguntava: “Qual a sua ocupação?” 

Ou, na linguagem da época: “Que arte exerce?”. Ao escutar em seus locais de 

trabalho uma série de pessoas, o médico italiano escreveu o primeiro tratado 

sobre enfermidades profissionais denominado “As doenças dos trabalhadores”, 

explicam Bedrikow e Gomes (2016). 

Mais adiante, remontando ao século XIX, Antunes (2018) denota que 

acometimentos à saúde com nexo laboral realmente não se tratam de 

fenômenos novos. O autor relata que, em 1845, as condições de vida e de 

trabalho nas cidades industriais inglesas já originavam uma série de 

enfermidades.  

Passando ao século XX, o autor afirma que a produção em massa, a 

ampliação do controle e a intensificação do trabalho proporcionadas pela 

expansão da organização da produção industrial baseada no taylorismo-

fordismo3 produziram, por sua vez, novas formas de acidentes e adoecimentos 

com nexo laboral. Nos dias de hoje, discorre, as recentes formas de 

organização do trabalho e da produção repercutem em novas enfermidades 

que também se incorporaram ao cotidiano do mundo do trabalho. Como 

exemplos dessa reconfiguração do trabalho, tem-se: 

- a disseminação de práticas que articulam os pressupostos da 
empresa enxuta (lean production) e da liofilização organizacional, em 
que o ‘trabalho vivo’ passa a ser substituído pelo maquinário tecno-
informacional sob condições de baixa ou nenhuma proteção do 
trabalho; 
 
- a gestão dos processos de trabalho potencializada pela presença de 
robôs e sistemas sofisticados de informação e comunicação, 
sobretudo nas corporações de grande porte; 
 
- a exposição à flexibilização e intensificação do ritmo de atividades, 
expressas pela cadência imposta pela tecnologia e robotização do 

                                                           
3 Esses dois sistemas visavam à racionalização extrema da produção e, por isso, à 

maximização da produção e do lucro. 
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processo produtivo e por práticas pautadas por multifuncionalidade, 
polivalência, times de trabalho interdependentes, além da submissão 
a uma série de mecanismos de gestão pautados na pressão 
psicológica voltada ao aumento da produtividade, aspectos 
vivenciados, sobretudo, pelos trabalhadores pertencentes a núcleos 
que atuam com maquinário mais avançado; 
 
- diferentes modalidades de vínculos e condições de trabalho em 
ambientes que articulam menor desenvolvimento tecnológico a 
jornadas mais extensas, proporcionando maior insegurança e 
vulnerabilidade, aspectos vivenciados por uma parcela da classe 
trabalhadora numericamente superior à acima relatada; 
 
- a flexibilização expressa na diminuição das fronteiras entre o 
trabalho e a vida privada; 
 
- o desmonte da legislação trabalhista; 
 
- o desemprego estrutural; 
 
- a forte sensação de que o tempo foi comprimido e na densificação 
da jornada de trabalho, na qual todos se desdobram para executar 
sozinhos o que antes era feito por mais trabalhadores; 
 
- os salários subordinados ao cumprimento de metas de produção e 
qualidade; 
 
- a pressão pela imediata capacidade de resposta dos trabalhadores 
às demandas do mercado (ANTUNES, 2018, p. 157-160).  
 
 

Para o autor, esses pontos presentes nas condições da cadeia produtiva 

em cada país são projetados em escala global, desenham um mapa de 

acidentes e doenças resultantes da atividade laborativa e acabam por 

converter, paulatinamente, o ambiente de trabalho em espaços de 

adoecimento. Trata-se, portanto, de uma reconfiguração assentada em uma 

nova morfologia do trabalho que produz um redesenho do mapa mundial dos 

acidentes e doenças profissionais e do trabalho (ANTUNES, 2018). 

De fato, para o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da 

Saúde no Brasil (2001), a diversidade de situações de trabalho, de padrões de 

vida e de adoecimento tem se acentuado em decorrência das conjunturas 

políticas e econômicas, podendo ser exemplos desta realidade a 

reestruturação produtiva em curso acelerado no país a partir da década de 

1990, que acabou por implicar em consequências sobre a saúde do 

trabalhador. A progressiva diminuição ou ausência de controle dos 

trabalhadores sobre o processo de trabalho foi identificado na literatura por 

Antunes (2018, p. 160) como risco para o desenvolvimento das diferentes 
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formas de adoecimento expressas em “[...] problemas osteoarticulares, 

distúrbios gastrintestinais, alterações cardiovasculares, distúrbios de saúde 

mental e acidentes de trabalho”. 

Face ao exposto, pode-se entender da relação trabalho e saúde, 

juntamente com as palavras de González Rey (2004), que o local de trabalho é 

a instituição social em que o adulto desenvolve sua atividade produtivo-

profissional ao longo de sua vida, de forma que o trabalho tem relação com o 

bem-estar emocional do trabalhador e é um elemento essencial da saúde 

humana. Ora, então também pode-se dizer que fatores do ambiente de 

trabalho têm chances de tornarem-se riscos à saúde do trabalhador. Com um 

enfoque à saúde e ao sofrimento ou adoecimento mental do trabalhador, a 

seguir serão tratadas definições sobre fatores psicossociais que permeiam o 

trabalho, bem como os modelos explicativos da relação trabalho e saúde 

mental. 

 

2.2 FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO 

 

Os fatores psicossociais no trabalho se originam de interações entre dois 

polos: de um lado o meio ambiente de trabalho que compreende o conteúdo do 

trabalho e as condições organizacionais e, de outro, as habilidades, 

necessidades, a cultura e as circunstâncias pessoais (externas ao trabalho) 

dos trabalhadores. Por meio das percepções e da experiência dos 

trabalhadores, os fatores psicossociais no trabalho podem influenciar a saúde, 

o desempenho e a satisfação no trabalho, explica a Organização Internacional 

do Trabalho (1984). Assim, fatores psicossociais no trabalho abrangem as 

percepções subjetivas do trabalhador em relação às exigências da organização 

do trabalho4, isto é, percepções que resultam “[...] das características físicas da 

                                                           
4 Seligmann-Silva (2013) explica que organização do trabalho diz respeito à divisão social e 

técnica do trabalho. Envolve a estruturação hierárquica, a organização temporal do trabalho, o 
controle, a avaliação, divisão e conteúdo das atividades, as relações interpessoais e 
intergrupais, a comunicação, a posição adotada pela empresa quanto às relações sociais de 
trabalho (flexibilidade). Segundo a autora, a organização do trabalho pode tornar-se fonte 
preponderante dos agravos psíquicos relacionados ao trabalho. 
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carga, da personalidade do indivíduo, das experiências anteriores e da situação 

social do trabalho” explicam Maeno et al. (2006, p. 13).  

Sob esse prisma, os fatores psicossociais no trabalho são considerados 

benéficos quando colaboram com o trabalho e com a qualidade de vida das 

pessoas. Mas, convertem-se em riscos psicossociais quando passam a ter o 

potencial de atuar como fontes diretas do estresse ocupacional e de causar 

danos psicológicos, físicos e sociais aos indivíduos. Sobre isso, a Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2018) afirma que há 

evidências consideráveis e um razoável consenso entre a comunidade 

científica sobre a natureza dos riscos psicossociais e de que a exposição a 

esses riscos pode afetar a saúde do trabalhador, tanto psicológica quanto 

física, por meio de uma via mediada pelo estresse.  

Cabe mencionar que o estresse no trabalho tem sido alvo de atenção 

mundial, foi o tema adotado pela Organização Internacional do Trabalho em 

2016, com destaque para suas consequências consideradas extremamente 

preocupantes. Os estudos revelaram relações entre o estresse e doenças 

musculoesqueléticas, cardíacas, do sistema digestivo, entre outras. Os riscos 

psicossociais também preocupam 80% das empresas europeias, aponta o 

Tribunal Superior do Trabalho (2016). Pode-se aqui, recorrendo a Guimarães 

(2006), sugerir que os fatores de risco psicossociais no trabalho abrangem 

elementos do trabalho que exigem demasiadamente do trabalhador, sem, com 

isto, oferecer-lhe recursos apropriados para execução satisfatória. 

A Organização Mundial da Saúde (2017a) afirma que muitos fatores de 

risco para a saúde mental podem estar presentes no ambiente de trabalho, a 

maioria deles relacionada às interações entre o tipo de trabalho, o ambiente 

organizacional e gerencial, as habilidades e competências dos funcionários e o 

suporte disponível para que os funcionários realizem seu trabalho. Indica que 

os riscos para a saúde mental incluem: políticas inadequadas de saúde e 

segurança, más práticas de comunicação e gestão, participação limitada na 

tomada de decisões ou baixo controle sobre sua área de trabalho, baixos níveis 

de apoio aos funcionários, horas de trabalho inflexíveis e tarefas ou objetivos 

organizacionais obscuros.  

Considerando que o ambiente de trabalho pode conter fatores de riscos 

psicossociais à saúde, e, em complemento ao entendimento desta questão, 
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Seligmann-Silva (2011) aponta para um campo interdisciplinar em que três 

modelos explicativos auxiliam na compreensão das inter-relações entre 

trabalho e saúde mental: a) abordagens provenientes da teoria do estresse; b) 

abordagens provenientes do referencial psicanalítico e, c) o modelo 

referenciado no conceito desgaste biopsicossocial, descritos a seguir. 

O modelo voltado às teorias do estresse foi formulado na década de 

1930 pelo endocrinologista Selye e a partir do referencial proveniente da 

fisiologia, descreve Seligmann-Silva (2011). Como modelo explicativo para a 

compreensão da relação trabalho e saúde mental, presta-se à construção de 

bases de dados para estudos quantitativos e epidemiológicos voltados a 

identificar os fatores de risco (estressores) nas diferentes ocupações. Segundo 

a autora, o modelo também é aplicado à prevenção dos fatores de risco 

constatados no trabalho, buscando diminuí-los ou eliminá-los. Cita ainda, que 

técnicas de terapia comportamental têm sido desenvolvidas para o tratamento 

de trabalhadores que apresentam adoecimentos interpretados por essa 

corrente como decorrentes do estresse no trabalho (workstress).  

Já o modelo desgaste biopsicossocial baseia-se no referencial do 

materialismo dialético e na perspectiva histórica. A médica e socióloga Cristina 

Laurell formulou, nos anos de 1980, o quadro teórico em que o conceito de 

desgaste se tornou central para o entendimento do adoecimento estudado na 

perspectiva da saúde do trabalhador. A noção de “[...] desgaste pode ser 

visualizado como produto de uma relação desigual de poderes impostos sobre 

o trabalho e sobre o trabalhador”, o que aciona forças que incidem no processo 

biopsicossocial saúde-doença, aponta Seligmann-Silva (2011, p. 135). 

Segundo a autora, a noção de desgaste vincula-se à ideia de consumo do 

substrato e das energias vitais do trabalhador, perda da capacidade potencial 

e/ou efetiva, corporal e psíquica. Assinala que, tratando-se do desgaste mental, 

o modelo pode ser tomado como paradigma integrador, uma vez que permite 

compreender as interações entre os modelos explicativos da relação trabalho e 

saúde mental ao abranger:  

 
- os fatores ambientais e psicossociais das teorias do estresse; 
 
- o mundo subjetivo e a identidade envolvidos nas transformações 
contextuais e nas elaborações de sentido vinculadas às 
transformações, aproximando-se da Psicodinâmica do Trabalho; e, 
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- as esferas da vida social em que se desenvolvem as relações de 
poder, que quando desvantajosas para a integridade e estabilidade 
mental do trabalhador, acarretarão o desgaste (SELIGMANN-SILVA, 
2011, p. 137). 

 

Os modelos explicativos referenciados na perspectiva psicanalítica se 

concentram nos processos intrapsíquicos e intersubjetivos. Na abordagem 

psicanalítica francesa, o contexto macroeconômico vem sendo considerado 

nas ações desenvolvidas junto às organizações. Seligmann-Silva (2011) 

explica que a psicanálise tem fundamentado importantes pesquisas qualitativas 

e, inserida nas práticas voltadas ao atendimento de trabalhadores adoecidos, 

tem proporcionado ações terapêuticas valiosas. Nesse modelo, destaca-se o 

quadro teórico construído pela Psicodinâmica do Trabalho para análise dos 

fenômenos psíquicos e intersubjetivos que têm por cenário os locais e 

situações de trabalho, com notável potencial preventivo e caráter coletivo, 

aponta Seligmann-Silva (2011). A Psicodinâmica do Trabalho será tratada na 

seção quatro, pois trata-se do modelo explicativo para a qual se deu maior 

ênfase nesta pesquisa.  

A partir das noções sobre a relação trabalho e saúde, com destaque 

para a relação trabalho e saúde mental, torna-se possível contextualizar e 

situar esses entendimentos junto ao público-alvo deste estudo: o professor. Na 

próxima seção, o leitor encontrará aspectos do trabalho docente: definições, 

trechos de documentos oficiais, o perfil do professor da educação básica no 

país, especialmente daqueles que trabalham no ensino fundamental e no 

ensino médio. Também serão apresentados apontamentos da história que 

contribuem para a compreensão do exercício da docência na 

contemporaneidade e em que condições o professor da educação básica tem 

realizado seu trabalho. Face ao exposto, torna-se possível compreender como 

tais aspectos repercutem na saúde, no sofrimento psíquico ou até no 

adoecimento docente, tratados ao final da seção.   
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3 O TRABALHO DOCENTE E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE 

 

3.1 TRABALHO DOCENTE 

 

O trabalho docente é exercido no âmbito da educação, definida por 

Ferreira (2010, p. 271) como “[...] ato ou efeito de educar(-se)” ou ainda “[...] 

processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser 

humano”. Para o autor, educar relaciona-se ao instruir e à civilidade. Sob esse 

ponto de vista, identifica-se em Émile Durkheim uma definição de educação: 

[...] processo de socialização pelo qual valores, normas e costumes 
de uma sociedade são passados de uma geração a outra. Assim, é 
possível considerar que é por meio da educação que os seres 
humanos se transformam em sujeitos históricos portadores de cultura 
(OLIVEIRA, 2010b, p. 1). 

 

Corroborando com essa definição, pode-se dizer que educação é um 

processo formativo que se desenvolve na família, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, na convivência humana, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Nas políticas 

educacionais brasileiras, trata-se de um direito de todos, dever do Estado e da 

família e deve ser promovida em colaboração com a sociedade para o 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). No caso da educação 

desenvolvida nas instituições de ensino e pesquisa, sua oferta pública está 

organizada pela colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, conforme a Constituição Federal (BRASIL, 1988). No Quadro 1, 

tem-se os níveis de ensino da educação escolar no país (BRASIL, 2014a). 

 

Quadro 1 – Modalidades de ensino – Lei nº 9.394/1996 

Níveis Etapas Modalidades 

Educação 
Superior 

Ensino Superior 
Pós-Graduação 

Educação à Distância 
Educação para Jovens e 

Adultos 
Educação Profissional 

Educação Escolar Indígena 
Educação Especial 

Educação do Campo 

Graduação 

Educação 
Básica 

Ensino Médio 

Ensino Fundamental 

Educação Infantil 
Pré-escola 

Creche 

Fonte: Ministério da Educação (BRASIL, 2014a). 
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De acordo com o Quadro 1, a educação básica envolve a educação 

infantil, ensino fundamental e o ensino médio. No presente estudo, a atenção 

voltou-se ao nível de ensino da educação básica, e nesta, aos professores que 

exercem seus trabalhos nos ensinos fundamental e médio. Portanto, torna-se 

importante a compreensão do que é o trabalho docente e quais atividades 

laborais são desenvolvidas por um professor. 

Para Oliveira (2010a) o trabalho docente se refere a uma categoria que 

abrange aqueles que atuam no processo educativo em escolas e instituições 

de educação em cargos, funções, tarefas, especialidades e responsabilidades, 

tendo determinadas suas experiências e identidades. Refere-se também às 

atividades laborais realizadas no processo educativo e às relações existentes 

nas instituições de educação, sendo docentes “[...] professores, educadores, 

monitores, estagiários, diretores, coordenadores, supervisores, orientadores, 

atendentes, auxiliares, dentre outros”, afirma Oliveira (2010a, p. 1). Dessa 

forma, explica, o trabalho docente não se restringe à sala de aula ou ao 

processo de ensino formal, pois, compreende também a atenção, o cuidado e 

outras atividades inerentes à educação. O termo docência, com origem no 

latim, significa ensinar, mostrar, indicar, instruir, dar a entender, por isto, 

trabalho docente é aquele realizado com a finalidade de educar e tem sua 

maior definição no labor e na experiência, aponta a autora, que destaca sobre 

o trabalho docente que: 

[...] Os professores são, em geral, os primeiros a serem lembrados 
quando se utiliza o termo trabalho docente. Isso ocorre por razões 
bastante óbvias, pois são os mais numerosos no processo 
educacional e os que encarnam de maneira mais expressiva o ato 
educativo (OLIVEIRA, 2010a, p. 1).  

 
Nesse contexto, o professor é aquele que socializa os saberes 

produzidos pela humanidade e desenvolve atividades correlatas a este 

processo que dá sustentação ao ensino e à operacionalização do currículo 

escolar, explica Silva (2010). Assim, na função docente, selecionam-se 

conteúdos a serem ensinados, criam-se mecanismos para relacionar os 

conteúdos curriculares às experiências culturais e concretas dos alunos, 

elaboram-se e/ou planejam-se metodologias de ensino, constroem-se planos 

de ensino e ocorre a participação na elaboração do projeto político pedagógico 
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da escola e dos conselhos escolares, bem como na elaboração dos processos 

de avaliação da aprendizagem, descreve a autora. Assim,  

[...] Em linhas gerais, a função docente assume sua identidade e 
singularidade mediante políticas e práticas que se materializam em 
três esferas de atuação: produção e transmissão de conhecimentos 
científicos; domínio de conteúdos e métodos para socialização dos 
conhecimentos e formação cultural e política do estudante. No 
conjunto desses atributos, articulam-se a veiculação das sínteses 
epistemológicas oriundas das diferentes áreas do conhecimento e as 
significações valorativas em torno de determinados fenômenos 
sociais, culturais e políticos de forma que tais conhecimentos possam 
ser apreendidos, criticados e reconstruídos pelos alunos (SILVA, 
2010, p. 1-2). 

 

Em sintonia com esses entendimentos, Tardif e Lessard (2014, p. 30) 

pontuam que, no trabalho docente, o tratamento reservado ao aluno não se 

reduz “[...] à transformação objetiva, técnica, instrumental; ele levanta as 

questões complexas do poder, da afetividade e da ética”, inerentes à interação 

humana. Assim, segundo Silva (2010), a função docente se desenvolve 

mediante a construção e a socialização do conhecimento e a contribuição no 

desenvolvimento da identidade do aluno, dimensões vinculadas ao ensinar. Por 

essas características e atribuições, Oliveira (2010a) afirma que os professores 

acabam por serem considerados os principais responsáveis pelo processo 

educativo nas políticas educacionais. 

Em se tratando dessas políticas, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

remete a um ato normativo que disciplinará a educação escolar no país. Com 

isso, em 1996, surgiu a Lei nº 9394, chamada Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que denomina o professor como um profissional da 

educação e indica quem são os profissionais da educação básica no país: 

- professores habilitados em nível médio ou superior para a docência 
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
 
- trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, 
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de 
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 
 
- trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico 
ou superior em área pedagógica ou afim; 
 
- profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 
formação ou experiência profissional, atestados por titulação 
específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 
pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 
atuado; 
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- profissionais graduados que tenham feito complementação 
pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação 
(BRASIL, 1996, Art. 61 a 67).  

 

Segundo essa lei, para atuar na educação básica, a formação do 

professor deverá será feita em nível superior, em curso de licenciatura plena. 

União, Distrito Federal, Estados e Municípios, em regime de colaboração, 

deverão promover a formação inicial, continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério (BRASIL, 1996). Em seu Art. 13, a LDB trata da 

responsabilidade dos docentes no tocante à educação nacional. No trabalho 

docente, então, o professor deverá participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino, cumprir o plano de trabalho, zelar 

pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para 

alunos de menor rendimento e ministrar dias letivos e horas-aula estabelecidos. 

Além disso, deverão participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional, bem como colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade (BRASIL, 

1996). 

Sob esse prisma, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do 

Ministério do Trabalho (2018b) denota para a ocupação de professor, na 

educação básica, especialmente nos ensinos fundamental e médio, a 

classificação de profissional das ciências e das artes. Segundo essa 

classificação, assim como apontado pela LDB, em termos de formação e 

experiência, o exercício da ocupação requer formação de nível superior, 

conforme a área de atuação. Na rede pública de ensino, por exemplo, 

normalmente, exige-se concurso público para a admissão.  

O trabalho dos professores nos ensinos fundamental e médio, de acordo 

com a CBO, é feito junto a crianças, adolescentes e adultos, em comunidades 

com diferentes contextos culturais e sociais, em escolas ou instituições de 

ensino das redes públicas federal, estadual, municipal e da rede privada e 

também em organizações não governamentais. No caso do ensino médio, a 

predominância é de alunos adolescentes. Em sua maior parte, os professores 

da educação básica nos ensinos mencionados trabalham em zonas urbanas, 

como estatutários ou empregados registrados em carteira. Desenvolvem suas 

atividades de forma individual e em equipe, com supervisão, em locais próprios 
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à atividade de ensino e também em locais improvisados, em horários 

irregulares e variáveis. Em algumas atividades, os professores podem estar 

sujeitos a condições especiais de trabalho, como permanência em posições 

desconfortáveis por períodos prolongados, exposição a ruídos intensos, ao 

desgaste proveniente do uso intensivo da voz e ao estresse do trabalho sob 

pressão (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018b). O Quadro 2 apresenta uma 

descrição sumária, áreas de atividades e competências pessoais requeridas 

dos professores para o exercício do trabalho nos ensinos fundamental e médio. 

 

Quadro 2 – Características do trabalho docente na educação básica 

Professor 
Descrição 
sumária 

Áreas de atividade Competências pessoais 

Ensino 
Fundamental I 
(CBO – Família 

2312) 

Ministram aulas 
(comunicação e 
expressão, 
integração 
social e 
iniciação às 
ciências) nas 
cinco primeiras 
séries do ensino 
fundamental 

Preparar e ministrar 
aulas 
 
Efetuar registros 
pedagógicos 
 
Participar na elaboração 
do projeto pedagógico 
 
Planejar o curso de 
acordo com diretrizes 
educacionais 
 
Avaliar os alunos 
 
Atuar em reuniões 
administrativas e 
pedagógicas 
 
Organizar eventos e 
atividades sociais, 
culturais e pedagógicas 
 
Comunicar-se 

Manter vínculos afetivos com os 
alunos 
Dominar a modalidade escrita da 
língua 
Proceder com clareza 
Proceder com criatividade 
Consultar legislação educacional 
Apresentar capacidade de trabalho 
em equipe 
Proceder com ética e moral 
Exercer autoridade com critério 
Atualizar-se 

Ensino 
Fundamental II 
(CBO – Família 

2312) 

Promovem a 
educação de 
alunos por meio 
de 
componentes 
curriculares: 
língua 
portuguesa, 
matemática, 
ciências 
naturais, 
geografia, 
história,  
 
educação 
artística, 

Promover a educação 
dos alunos 
 
Planejar cursos, aulas e 
atividades escolares 
 
Avaliar o processo de 
ensino-aprendizagem e 
seus resultados 
 
Registrar práticas 
escolares de caráter 
pedagógico 
 
Estudar 
 

Agir eticamente 
Trabalhar em equipe 
Demonstrar capacidade de diálogo 
Construir relações de confiança com 
os alunos 
Demonstrar liderança 
Colocar-se disponível para os alunos 
Respeitar os limites e a 
heterogeneidade dos alunos 
Demonstrar pontualidade e 
assiduidade 
Estimular a troca de conhecimento 
Demonstrar criatividade e iniciativa 
Demonstrar controle emocional 
Escrever e falar segundo as normas 
ortográficas e gramaticais 
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educação física 
e línguas 
estrangeiras 
modernas, de 
6ª a 9ª ano do 
ensino 
fundamental 
 

Participar das atividades 
educacionais e 
comunitárias da escola 
 
Comunicar-se 

Expressar-se com clareza 
Conviver com ideias ou posições 
contrárias 
Empregar recursos e procedimentos 
didáticos 
Revelar interesses multidisciplinares 
Demonstrar solidariedade 
Demonstrar capacidade de intervir 
na realidade 
Contribuir para o exercício da 
cidadania e para o desenvolvimento 
de relações de solidariedade entre 
os alunos 
Incentivar a participação dos alunos 
nos projetos comunitários 
Assumir funções administrativo-
pedagógicas 

Ensino Médio 
(CBO – Família 

2321) 

Ministram aulas 
teóricas e 
práticas no 
ensino médio, 
em escolas da 
rede pública e 
privada 

Ensinar 
 
Acompanhar a produção 
da área educacional e 
cultural 
 
Planejar o curso, a 
disciplina e o projeto 
pedagógico 
 
Avaliar o processo de 
ensino e aprendizagem 
 
Preparar aulas 
 
Participar de atividades 
institucionais 
 
Comunicar-se 

Dominar conhecimentos da área 
específica e da área pedagógica 
Respeitar diferenças culturais, 
econômicas e sociais  
Contribuir para o estabelecimento de 
relações democráticas na escola 
Zelar pela manutenção das 
conquistas e direitos do professor 
Zelar por uma postura ética na ação 
pedagógica 
Administrar conflitos 
Expressar-se com clareza 
Manter um ambiente que possibilite 
o aprendizado na sala de aula 
Refletir continuamente sobre a 
própria prática docente 
Preparar-se para concursos 
docentes 
Informar-se sobre exigências e 
necessidades da sociedade 
relacionadas com áreas de 
conhecimento 
Estimular o aluno à participação e 
aprendizagem contínua 
Acompanhar o processo de 
aprendizagem 
Sensibilizar os alunos para a 
importância do conteúdo para o 
desenvolvimento humano 
Incentivar a capacidade criadora dos 
alunos 
Desenvolver as percepções estética, 
ética e política nos alunos 
Estimular as vocações profissionais  
Estimular a continuidade da 
escolaridade 
Garantir o desenvolvimento do 
conteúdo das disciplinas 

Fonte: Adaptado de Classificação Brasileira de Ocupações (MINISTÉRIO DO 
TRABALHO, 2018b). 
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No Quadro 2, considerando as competências pessoais requeridas para o 

exercício do trabalho, nota-se a demanda por um olhar sistêmico que perpassa 

a afetividade do professor. Com origem no latim affectu (afetar, tocar), a 

palavra afeto constitui elemento básico da afetividade, trata-se de um:  

[...] Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma 
de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da 
impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado 
ou desagrado, de alegria ou tristeza. Costumamos utilizar a forma 
verbal do termo afetar, no sentido de influenciar. [...] Ao dizer que o 
ser humano age sobre o meio em que vive, estamos considerando 
também que ele dá significado ao objeto através de sua ação (CODO; 
GAZZOTTI, 1999, p. 51). 
 

Sob essa perspectiva, Tardif e Lessard (2014) afirmam que o trabalho 

docente demanda investimento emocional e afetivo devido à natureza 

interpessoal da relação professor-aluno. Para os autores, a docência pode ser 

entendida como: 

[...] uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma 
atividade em que o trabalhador se dedica ao seu ‘objeto’ de trabalho, 
que é justamente um outro ser humano, no modo fundamental da 
interação humana (TARDIF; LESSARD, 2014, p. 8-9).  

 

Com efeito, a relação ensino-aprendizagem presente na atividade 

docente reveste-se do trabalho com seres humanos, para seres humanos e 

sobre seres humanos, assinalam os autores. Por isso, Codo e Gazzotti (1999) 

discorrem que o trabalho de educar é um dos mais delicados em termos 

psicológicos, pois a relação afetiva é vista pelos autores como pré-requisito, 

indispensável e catalisadora do trabalho do professor. Na relação professor-

aluno, surge o que Codo e Vasques-Menezes (1999, p. 45) veem como uma 

relação direta: 

Modicar a si mesmo > modificar o outro 

 

Ao passo que na maioria dos trabalhos, essa relação poderia ser 

representada da seguinte forma:  

 

Modificar a natureza > modificar a si mesmo > produto > modificar o outro 

 

Por esse prisma, considerando que os meios de trabalho de um 

professor são ele mesmo e seu processo de trabalho se inicia e se completa 
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em uma relação estritamente social, pode-se dizer que, a partir de seu 

trabalho, ocorre uma modificação de si mesmo e uma modificação do outro, o 

que resulta em uma mudança social, afirmam Codo e Vasques-Menezes 

(1999). Para esses autores, nessa perspectiva, o professor é um “artífice de 

novos mundos”, a cada aula ele mesmo já é outro, bem como outros também 

se tornam os seus alunos. Esses aspectos são resultantes do processo de 

educar, entendido pelos autores como o ato em que laços entre passado e 

futuro são reconstruídos e se é ensinado o que foi para a invenção e 

ressignificação do que será. Por isso, em Tardif e Lessard (2014) tem-se a 

afirmação de que a docência se constitui a mais bela das profissões existentes. 

Em busca de uma maior compreensão do trabalho docente, a seguir, 

apresenta-se o perfil do professor da educação básica no Brasil. 

 

3.2 PERFIL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Uma pesquisa realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em articulação com as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação apresenta os Dados do 

Censo Escolar da Educação Básica no país, é a principal fonte de informações 

utilizada pelo Ministério da Educação (2018). Nessa publicação, tem-se 

também um perfil do docente da educação básica. No censo escolar publicado 

em 2018, identificou-se que que 2,2 milhões de docentes atuam na educação 

básica brasileira, com predomínio das faixas etárias de 30 a 39 anos e de 40 a 

49 anos (34,5% e 31,2% do total, respectivamente). Professores com até 24 

anos de idade somam 4,2% do total e aqueles com idade acima de 60 anos 

correspondem a 3,2% dos professores da educação básica. Na rede pública de 

ensino, em escolas federais, estaduais ou municipais trabalham 79,3% dos 

docentes e, do total de docentes, 24,3% atuam na rede privada. 

Em relação à escolaridade, 78,4% dos professores que atuam na 

educação básica possuem nível superior completo e, desses docentes, 94,7% 

têm curso de licenciatura. Os estados do Espírito Santo e Paraná se destacam 

com o maior número de munícipios com alto percentual de docentes com pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu. Em todos os municípios do Espírito 

Santo mais de 50% dos docentes possuem pós-graduação lato sensu ou stricto 
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sensu. No Paraná, o mesmo ocorre para 98,2% dos municípios. Com relação à 

formação continuada dos professores, os estados do Espírito Santo, Paraná e 

Santa Catarina se destacam com o maior número de munícipios com elevado 

percentual de docentes que realizaram cursos de formação continuada. Em 

todos os municípios do Espírito Santo e do Paraná, mais de 30% dos docentes 

realizaram cursos de formação continuada. Em Santa Catarina, o mesmo 

ocorre para 97,6% dos municípios, aponta o censo escolar da educação 

básica. 

Na educação infantil brasileira atuam 557,5 mil professores. Desse total, 

49,1% atuam em creches e 57,5% atuam em pré-escolas. No ensino 

fundamental, trabalham 1,4 milhões de professores, sendo 761,7 mil 

professores nos anos iniciais e 764,7 mil nos anos finais. A principal rede em 

que os docentes de ensino fundamental estão vinculados é a municipal, que 

conta com 55,1% dos docentes. Mais números: 28,9% dos docentes de ensino 

fundamental atuam na rede estadual e 509,8 mil professores atuam no ensino 

médio. Em relação ao ano anterior (2016), houve uma redução de 1,9% no 

número de docentes que atuam no ensino médio; 77,7% dos docentes atuam 

na rede estadual de educação e 20,2% atuam na rede privada. 

Em complemento aos dados apontados pelo censo escolar da educação 

básica, no estudo referente ao perfil do docente da educação básica, Carvalho 

(2018) mostrou que a quantidade total de professores no Brasil, mesmo com 

menor intensidade no ensino fundamental, vem aumentando ao longo do 

período estudado: 2009 a 2017. Segundo a pesquisa, docentes da rede pública 

de ensino nas regiões urbanas e na região sudeste são os mais numerosos. Os 

municípios foram os que mais alocaram professores na educação infantil e 

anos iniciais, estados alocaram mais professores no ensino médio e a rede 

federal tem participação predominante no ensino médio, mesmo em proporção 

pequena.  

O estudo demonstrou que o professor típico brasileiro em 2017 é do 

sexo feminino (81%), de raça/cor branca (42%, principalmente nas regiões sul 

e sudeste) ou parda (25,2%, principalmente na região nordeste), e estão 

alocados, prioritariamente, nas etapas iniciais da educação básica. A evolução 

entre os anos analisados mostra que a proporção de mulheres vem reduzindo 
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e que a proporção de afrodescendentes (pardos e pretos) vem aumentando no 

período citado.  

A população de docentes tem envelhecido ao longo dos anos, 

apresentando idades médias progressivamente maiores (de 41 anos, em 

2017). Uma minoria declarou ser pessoa com necessidades especiais (0,31% 

em 2017) e os dados mostraram evolução negativa deste indicador no período 

analisado. O nível de escolaridade do professor é predominantemente superior 

em todas as etapas de ensino e a maior parte completou esse nível em 

instituições privadas. A formação superior vem crescendo ao longo do período, 

em todas as etapas da educação básica. Trinta e seis por cento dos 

professores possuem títulos de pós-graduação lato ou stricto sensu. A maioria 

dos professores participantes do estudo é concursada ou temporária, leciona 

em apenas uma escola, em apenas uma turma e 40% dos professores 

lecionam apenas uma disciplina, dados que apresentaram pouca variação ao 

longo dos anos, com proporções semelhantes de 2009 a 2017, indica Carvalho 

(2018).  

Conhecer quem são os docentes da educação básica é relevante, uma 

vez que seu trabalho é considerado fundamental para o desenvolvimento da 

sociedade. De fato, ensinar, uma das atividades do professor, possui 

repercussões importantes para a vida coletiva, de tal forma que tratar de 

cidadania é impensável sem tratar de instrução, apontam Tardif e Lessard 

(2014). Diante do exposto, vale assinalar, neste estudo, alguns apontamentos 

históricos e contextuais acerca do trabalho docente, que estão contemplados 

no tópico a seguir.   

 

3.3 APONTAMENTOS HISTÓRICOS E CONTEXTUAIS DO TRABALHO 

DOCENTE 

 

Ao discorrer sobre o que chamou de “O professor da sociedade 

contemporânea: um trabalhador da contradição”, Charlot (2013) assinala que 

aspectos como globalização, inovação, novas tecnologias de informação e de 

comunicação, transformações rápidas e profundas na sociedade permeiam o 

trabalho docente. Tal realidade relaciona-se às contradições que o professor 

contemporâneo deve enfrentar decorrentes de um choque entre as práticas do 
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docente atual e as injunções dirigidas àquele considerado professor ideal, 

explica o autor. Para a compreensão do cenário atual, o autor realiza um breve 

levantamento histórico em que situa a escola e o professor no que chamou de 

encruzilhada das contradições econômicas, sociais e culturais.  

Segundo Charlot (2013), até a década de 50 do século XX, a escola 

primária cumpria funções de alfabetização, transmissão de conhecimentos 

elementares e a moralização do povo pela educação. Não se tratava de uma 

escola que abria perspectivas profissionais, tampouco ascensão social para as 

crianças do povo, com raras exceções. Na época, poucas crianças seguiam os 

estudos além do nível primário e muitos jovens das classes populares saíam da 

escola para o trabalho nas roças, no comércio etc. A escola não cumpria um 

papel importante na distribuição das posições sociais e no futuro da criança, 

bem como não era discutido o que acontecia dentro da escola, apenas o 

acesso à escola e a contribuição do ensino para a modernização do país. 

Nessa “[...] configuração socioescolar, a posição social dos professores, a sua 

imagem na opinião pública, o seu trabalho na sala de aula são claramente 

definidos e estáveis”, explica Charlot (2013, p. 94). Mesmo mal pago, o 

professor é respeitado, sabe qual é a sua função social e quais devem ser suas 

práticas em sala de aula. 

Tal configuração mudou a partir dos anos 60 e 70 do século XX, quando 

países como Estados Unidos, França, Japão e Sudeste Asiático, Brasil, países 

africanos etc. passaram a pensar a escola na perspectiva do desenvolvimento 

social e econômico. Essa perspectiva levou a um empenho para universalizar a 

escola primária e o ensino fundamental, aponta Charlot (2013). Segundo o 

autor, em um movimento organizado e conduzido pelo Estado visando à 

expansão escolar, passam a ingressar na escola cada vez mais moças e 

rapazes pertencentes às camadas sociais que anteriormente não tinham tal 

acesso com perspectivas de inserção profissional e ascensão social. “[...] Com 

efeito, estudos e diplomas permitem conseguir empregos gerados pelo 

desenvolvimento econômico e social e pela expansão da própria escola” 

(CHARLOT, 2013, p. 96), gerando um novo modelo para a vida adulta que 

articula nível de estudos à posição profissional e social.  

Essa configuração socioescolar denota uma nova contradição. Primeiro, 

pelo fato de a escola se transformar naquela que gera “bem-sucedidos” e 
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“fracassados”, tornando mais angustiada sua relação com alunos e pais e mais 

tensa a relação desses com os professores. Com isso, nota e diploma passam 

a ser vistos como medidas do valor da pessoa, prenunciando o futuro do 

estudante: melhores vagas no mercado de trabalho e posições sociais 

prestigiosas a partir de uma escola que se torna um espaço de concorrência 

entre crianças.  

Segundo, pelo fato de que as novas camadas sociais ingressantes na 

escola passam a importar comportamentos, atitudes e relações com a escola 

contrários à tradição, às exigências e a sua função social. Nessa época, novas 

fontes de informação e de conhecimento, como a televisão, já se desenvolvem, 

tornando-se mais atraentes para os alunos que a escola.  

Em terceiro lugar, os professores sofrem novas pressões sociais, sendo 

vigiados e criticados, pois os resultados escolares se tornam importantes para 

as famílias e para o chamado futuro do país. Em face dessa realidade, 

multiplicam-se os discursos sobre a escola e sobre os professores, mas os 

salários permanecem baixos, sendo muito baixos no Brasil. Pode-se dizer que: 

[...] O salário auferido por uma categoria profissional não depende 
apenas da importância social da sua função e da competência 
requerida para cumpri-la, mas, ainda, da raridade das pessoas aptas 
a ocupar a mesma vaga. Ora, com a expansão da escola, em 
particular nas camadas sociais mais populares, desprovidas de redes 
relacionais que possibilitam conseguir os empregos mais cobiçados, 
são cada vez mais numerosas as pessoas diplomadas e aptas a 
ensinar (CHARLOT, 2013, p. 97). 

 

Por esses motivos, a contradição “entra na escola” e desestabiliza a 

função docente, na medida em que a sociedade passa a responsabilizar os 

professores por essas contradições, desprezando o professor tradicional, 

criticando e questionando até mesmo práticas pedagógicas cuja eficácia 

parecia comprovada, relata Charlot (2013). Para o autor, perduram atualmente 

as mesmas contradições conferidas à escola nos anos de 1960 e 1970.  

Nas décadas de 1980 e 1990, mudanças bruscas com base na 

globalização começaram a despontar, perceptíveis no desenvolvimento de 

redes transnacionais em que transitavam mercadorias, serviços, capitais, 

informações, imagens entre outros. O autor relaciona tais mudanças: 

- Predomínio das exigências de eficácia e qualidade da ação e da 
produção social, inclusive no âmbito da educação; 
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- Essas exigências levam a considerar a conclusão do ensino médio 
como requisito para o mercado de trabalho e o ingresso no ensino 
superior. Por consequência, aumentam as imposições à qualidade do 
ensino fundamental; 
 
- Multiplicam-se privatizações do ensino fundamental, médio e 
superior, em um cenário em que a esfera na qual o Estado atuava 
diretamente começa se reduzir em função da lei do mercado, 
considerada o único meio para se alcançar eficácia e qualidade; 
 
- Novas tecnologias de informação e comunicação passam 
desenvolver-se em ritmo acelerado, fugindo ao controle da escola e 
da família (CHARLOT, 2013, p. 98). 

 

Essas transformações repercutem na profissão docente, levando ao 

entendimento de que o professor já não é um funcionário que deve aplicar 

regras pré-definidas, mas sim, um profissional que deve resolver problemas. 

Segundo Charlot (2013, p. 99), “[...] o professor ganhou uma autonomia 

profissional mais ampla, mas, agora, é responsabilizado pelos resultados, em 

particular, pelo fracasso dos alunos”. Vigia-se menos a atuação do professor 

com as normas oficiais, mas avaliam-se cada vez mais os alunos, um 

contrapeso da autonomia profissional do docente. O professor, em meio à 

transformação da sua identidade profissional, é convidado a adaptar sua ação 

ao contexto, afirma o autor.  

Charlot (2013) assinala que, nesse cenário, escola e professores devem, 

ainda, elaborar um projeto político-pedagógico levando em conta as 

características do bairro e dos alunos, mobilizar recursos culturais e financeiros 

que possibilitem a eficácia e a qualidade da formação, tecer parcerias, 

desenvolver projetos com os alunos etc. Observa-se que essas novas 

exigências requerem uma cultura profissional não tradicional do universo 

docente, como por exemplo, o uso das novas tecnologias no ensino. O 

professor sofre os efeitos da contradição radical de uma sociedade capitalista 

contemporânea que requer trabalhadores reflexivos, criativos, autônomos e 

também de consumidores cada vez mais informados e críticos em meio a uma 

formação em que nem sempre o aluno visa o saber. Para o autor:  

[...] O próprio professor encarna essa contradição radical, sonha em 
transmitir saberes e formar jovens, mas vive dando notas aos alunos. 
De forma mais ampla, o professor trabalha emaranhado em tensões e 
contradições arraigadas nas contradições econômicas, sociais e 
culturais da sociedade contemporânea (CHARLOT, 2013, p. 102). 
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A complexidade da situação é maior, ou seja, o ato de educar e ensinar, 

por si só, gera tensões que, quando mal geridas, viram contradições com 

repercussões para o aluno e para o professor. Como puderam ser vistas, as 

contradições assinaladas por Charlot (2013) são, ao mesmo tempo, estruturais 

(ligadas à própria docência) e sócio-históricas, moldadas pelas condições 

sociais de ensino. 

Com a compreensão dos desafios enfrentados pelos professores 

assinalados por Charlot (2013), tem-se também em Esteve (1999a) a indicação 

de alguns fatores de mudança ao longo do tempo que repercutem na área da 

educação e, por conseguinte, no trabalho docente. Envolvem condições 

ambientais e o contexto em que a docência é exercida, afetando a motivação e 

a implicação do professor. São algumas dessas condições ambientais e fatores 

de mudança:  

- Aumento das exigências e responsabilidades atribuídas ao 
professor; 
 
- Inibição das responsabilidades educativas de outros agentes de 
socialização, como por exemplo, a família; 
 
- Desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola, tais 
como meios de comunicação; 
 
- Rutura do consenso social sobre a educação, em que grupos 
sociais distintos defendem modelos de educação opostos, com 
prioridades e valores divergentes; 
 
- Aumento das contradições no exercício da docência, como 
assinaladas por Charlot (2013); 
 
- Mudança de expectativas em relação ao sistema educativo, 
decorrente de novos significados atribuídos por alunos, pais e 
professores à instituição escolar; 
 
- Modificação do apoio da sociedade em relação ao sistema 
educativo e menor valorização social do professor; 
 
- Mudança dos conteúdos curriculares; 
 
- Escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho; 
 
- Mudanças nas relações professor-aluno, em que se observam, em 
muitos casos, conflitos e agressões verbais, físicas e psicológicas a 
professores e colegas, fenômeno que tem aumentado mundialmente; 
 
- Fragmentação do trabalho docente, ou seja, observação de que nas 
últimas décadas profissionais passaram a fazer mal o seu trabalho 
devido à incapacidade de cumprirem diversas funções ao mesmo 
tempo: ministrar aulas, desempenhar tarefas de administração, 
reservar tempo para programar, avaliar, reciclar-se, orientar os 
alunos, atender os pais, organizar atividades, participar de seminários 
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e de reuniões de coordenação, de disciplina ou de ano, vigiar 
edifícios, materiais, recreios e cantinas (ESTEVE, 1999a, p. 100-108).  

 

Alguns desses fatores incidem diretamente sobre o professor, promovem 

mudanças nas condições em que realiza o seu trabalho e produzem tensões 

associadas a sentimentos e emoções negativas, base para um “mal-estar 

docente” (termo explorado no item 3.5 desta dissertação). Esses fenômenos 

são importantes por serem capazes de gerar sentimento de desajustamento e 

de impotência no professor, influenciam “[...] a imagem que o professor tem de 

si próprio e do seu trabalho profissional, provocando a emergência de uma 

crise de identidade que pode levar à autodepreciação pessoal e profissional”, 

com consequências para o professor, para o aluno e para a educação como 

um todo, explica Esteve (1999a, p. 99). Daí decorre o entendimento de que as 

condições em que o trabalho do professor é realizado no país merecem 

especial atenção. Por isso, será o assunto tratado a seguir. 

 

3.4 CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE 

 

Para Oliveira e Assunção (2010), condições de trabalho referem-se ao 

conjunto de recursos que tornam possível a realização de um trabalho, ou 

sejam: instalações físicas, disponibilidade de materiais, insumos e 

equipamentos, meios de realização das atividades e outros tipos de apoio 

necessários. Para as autoras, as condições de trabalho vão além do local ou 

da realização do processo de trabalho em si, dizem respeito também à 

inserção social dos trabalhadores e às condições de emprego, ou seja, formas 

de contratação, remuneração, carreira e estabilidade. 

Nesse sentido, Tardif e Lessard (2014) assinalam que discorrer sobre as 

condições de trabalho de um professor não é uma tarefa simples, por envolver 

fatores muito variáveis. Consideram importante destacar que o trabalho 

docente é parcialmente flexível: burocratizado, definido por regras 

administrativas e com execução regulamentada, sendo também dependente da 

iniciativa e do envolvimento pessoal do professor com a profissão, sobretudo 

no plano afetivo. Referem que a carga de trabalho docente é complexa e 

remete a diferentes fenômenos que se intercruzam, se influenciam mutuamente 
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e, muitas vezes, não são quantificáveis. Para os autores, ao se determinar a 

carga de trabalho de um professor, devem ser considerados:  

- Fatores materiais e ambientais: natureza dos lugares de trabalho 
e os recursos materiais disponíveis. Exemplo: insuficiência de 
material adequado, falta de equipamento informático, pobreza das 
bibliotecas, dependência dos horários de transporte, insuficiência de 
recursos financeiros; 
 
- Fatores sociais: localização da escola, isto é, meio rural ou urbano, 
situação socioeconômica dos alunos e de sua família, a violência na 
região, venda de drogas entre crianças etc.; 
 
- Fatores ligados ao “objeto de trabalho”: tamanho das turmas, 
diversidade das clientelas, presença de alunos com necessidades 
especiais e com dificuldades de adaptação e de aprendizagem, idade 
dos alunos, sexo, nível de maturidade etc.; 
 
- Fenômenos resultantes da organização do trabalho: tempo de 
trabalho, número de matérias a lecionar, vínculo empregatício, 
diversidade de outras tarefas além do ensino (recuperação, tutoria ou 
disciplina, supervisão), atividades à noite, aos finais de semana, nas 
férias etc.;  
 
- Exigências formais ou burocráticas a cumprir: observância de 
horários, avaliação de alunos, atendimento aos pais, reuniões 
obrigatórias, tarefas administrativas etc.; 
 
- Modos como os professores lidam com esses fenômenos e as 
estratégias que utilizam para assumi-los ou evitá-los: o que pode 
variar com a idade, tempo de profissão, a experiência, a forma de 
enxergar seu papel, o sexo (pois as mulheres, maioria do corpo 
docente, muitas vezes tem múltiplas tarefas – casa, trabalho, família) 
etc. (TARDIF; LESSARD, 2014, p. 113-114). 

 

Esses fatores atuam em sinergia e criam uma carga de trabalho 

complexa, variada e permeada de tensões, apontam Tardif e Lessard (2014). 

Em meio às condições de trabalho do professor, há, ainda, fatores 

psicossociais5 importantes:  

- Excessiva demanda laboral: intensificação dos tempos de 
trabalho, exigências derivadas do trabalho com estudantes; 
 
- Falta de apoio social para o trabalho docente: fundamentalmente 
de quadros de direção e autoridades; 
 
- Sentido: possibilidade de vincular o trabalho docente com valores e 
objetivos não instrumentais em escolas públicas, em crise; 
 
- Gestão das relações da escola com entornos comunitários 
problemáticos: que muitas vezes implica em uma alta exposição ao 
risco de violência (CHAVES; GARRIDO, 2010, p. 2). 

 

                                                           
5 Fatores psicossociais têm sua definição apresentada na Seção 2, Item 2.2 desta dissertação. 
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Tais fatores psicossociais inserem-se nas condições em que o trabalho 

docente é exercido e auxiliam no entendimento de fenômenos como o mal-

estar e o adoecimento como também da influência que exercem sobre a 

constituição da subjetividade docente, explicam Chaves e Garrido (2010).  

Para maior compreensão dessas questões e de suas repercussões, um 

estudo publicado por Oliveira e Vieira (2012) apresentou as condições em que 

o trabalho docente vem sendo realizado no Brasil, especialmente em sete 

estados brasileiros: Pará, Rio Grande do Norte, Goiás, Espírito Santo, Paraná e 

Minas Gerais. Segundo as autoras, são algumas dessas condições: a 

ampliação do número de docentes na educação básica, o aumento das horas 

semanais de trabalho para mais de 40 horas com ampliação da jornada não 

remunerada de trabalho para planejamento e demais atividades extraclasse. 

Observou-se também um envelhecimento da categoria docente (com 

desistência da profissão pelos mais jovens) ao passo que permanece a baixa 

remuneração e, por isto, o estabelecimento de vínculo do professor com mais 

de uma unidade educacional, com alto número de estudantes por turma.  

Na medida em que a escola pública se vê responsável por diversas 

funções, exige-se dos professores ações para as quais não foram preparados 

ou contratados, o que repercute na redefinição de suas atribuições e no caráter 

de sua atuação no processo educativo, aponta Oliveira (2010a). Como 

exemplo, a autora refere-se a contextos de pobreza e/ou meio rural, em que 

essas exigências são agravadas pela ausência de postos de saúde, assistência 

social, lazer, cultura etc. A escola passa a ser a única agência pública local e o 

professor passa a responder também pela assistência aos alunos.  

Há uma tendência crescente de os professores passarem a ocupar 

outras funções dentro das escolas, o que tem resultado em maior 

complexidade do trabalho docente. Exige-se maior compromisso com a 

instituição educativa, capacidade de trabalhar em equipe, de discutir 

coletivamente, de colaborar, de participar da gestão. Essa tendência segue o 

movimento de reestruturação produtiva, de superação de modelos rígidos de 

organização do trabalho por formas mais flexíveis. No entanto, as hierarquias 

permanecem, mesmo que em níveis tênues, o que resulta em tensões entre os 

docentes no cotidiano escolar, aponta Oliveira (2010a). 
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Sobre as relações de emprego, remuneração e carga horária de 

trabalho, Oliveira e Vieira (2012) mencionam que a desigualdade de 

distribuição de riquezas no Brasil reflete diretamente na educação pública, o 

que se traduz em precárias condições de trabalho, principalmente na educação 

básica. Dados sobre a situação funcional dos profissionais da educação básica 

indicam um cenário preocupante em que urgem medidas que garantam as 

condições necessárias ao trabalho docente, apontam.  

As autoras assinalam que a remuneração do professor tem sido 

vinculada por algumas gestões municipais e estaduais ao desempenho dos 

alunos, ou seja, um indicativo de produtividade docente, condição para 

premiações e bonificações aos trabalhadores. Ainda assim, a partir da 

obrigação de cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional, premiações e 

garantias profissionais vêm sendo reduzidas em alguns estados e municípios, 

assinalam. Sobre as relações de emprego e desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, as autoras indicam a necessidade de melhora, pois a conquista da 

valorização dos profissionais da educação, na prática, ainda não se tornou 

realidade. 

Em Tardif e Lessard (2014) encontrou-se que o tempo passado pelos 

professores em presença de alunos, no Brasil, é mais contrastante que em 

outros países, como França, Irlanda, Nova Zelândia, Estados Unidos entre 

outros. Ou seja, a maioria dos professores não tem contrato de horário integral, 

mas outros dois ou até três contratos de 16 a 20 horas cada um. Em 

decorrência desses contratos de meio período, muitos professores brasileiros 

ensinam em pelo menos dois estabelecimentos de ensino para alcançarem um 

salário minimamente decente. Disso, decorre a necessidade de adaptação a 

vários grupos e tipos de alunos, em diferentes estabelecimentos e grupos de 

colegas, com diferentes conteúdos a preparar. Vale acrescentar que nos 

componentes da tarefa dos professores, existem as aulas em classe, na 

presença dos alunos, mas também, a preparação dessas aulas e a realização 

de tarefas fora das horas normais de trabalho, consideradas por Tardif e 

Lessard (2014, p. 135) como “elásticas e invisíveis” por acontecerem à noite, 

aos finais de semana e/ou nas férias. 

Nesse cenário referente às condições de trabalho docente, Oliveira e 

Vieira (2012) afirmam que a presença de diferentes mecanismos de controle 
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tem repercutido na satisfação dos professores com o trabalho. Discorrer sobre 

esses mecanismos remete aos compromissos assumidos pelo Brasil nas 

conferências mundiais de educação a partir da década de 1990. Dessa 

participação, decorrem objetivos e metas que o país deve cumprir devido aos 

acordos internacionais que se destinam a formulações e implementações de 

políticas para todos os níveis de ensino formal e não formal em diversos 

países, conforme consta no Relatório Educação para Todos no Brasil (BRASIL, 

2014a).  

Diante desse compromisso, cabe relembrar o disposto na Constituição 

Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1988, 

1996) que preveem a criação de um plano para articular o sistema nacional de 

educação. Com efeito, em 2014, a Lei nº 13.005 instituiu o Plano Nacional de 

Educação (PNE) com diretrizes e metas para a educação no período de dez 

anos que deverão ser cumpridas, monitoradas, avaliadas e divulgadas 

(BRASIL, 2014b). 

Sob esse enfoque, ao analisarem as reformas educacionais, a adoção 

de práticas e políticas consideradas gerencialistas, centradas em metas e 

indicadores e suas implicações no cotidiano laboral de instituições de ensino, 

Piolli, Silva e Heloani (2015) apresentaram considerações de pesquisas que 

objetivaram analisar os efeitos dessas políticas nas relações de trabalho, saúde 

e subjetividade de professores. Mencionam que a transposição de conceitos do 

setor privado-empresarial para as instituições educacionais, tais como os de 

autonomia, qualidade, metas e produtividade, com destaque para algumas das 

metas do PNE, explicitam seu alinhamento às medidas gerenciais e aos 

modelos de avaliação heterônoma. Os autores concluem que a “aproximação 

das instituições educacionais à racionalidade instrumental contribui para a 

produção de conflitos, frustrações, sofrimento e estresse e/ou adoecimento 

docente” (PIOLLI; SILVA; HELOANI; 2015, p. 589). 

Não raras vezes, tais metas e diretrizes discorrem sobre a valorização 

dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica. No 

caso do PNE, essa valorização é uma diretriz e está presente nas metas 17 a 

19 (BRASIL, 2014b, Art. 2º). Em demais atos normativos, também se preconiza 

a atenção à formação e à valorização do profissional da educação básica:  

- Constituição Federal (BRASIL, 1988, Art. 60 e 206); 
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- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996, Art. 
3° e 67); 
 
- Relatório Educação para Todos no Brasil (BRASIL, 2014a) – com 
vistas à qualidade da educação; 
 
- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização do Magistério (Lei nº 11.494, de 2007); 
 
- Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº 11.738, de 2008); 
 
- Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública (Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 2009); 
 
- Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica (Decreto nº 6.755, de 2009).  

 

Além desses, iniciativas de organizações empresariais envolvidas nas 

políticas educacionais brasileiras também discorrem sobre a valorização dos 

profissionais do magistério, como o caso do Movimento “Todos Pela 

Educação”. No entanto, afirmam Oliveira e Vieira (2012), os documentos 

oficiais e as políticas educacionais ainda não explicitam a discussão e se 

mostram insuficientes no tocante às condições do trabalho docente na 

educação básica, em que pese sua implicação direta na valorização docente. 

No estudo em que Oliveira e Vieira (2012) apresentaram as condições 

em que o trabalho docente é realizado no Brasil, pôde ser verificado que a 

saúde do professor se encontra prejudicada, pois constatou-se na categoria 

profissional aumento de absenteísmo, esgotamento físico e mental (Burn-out), 

afastamento para tratamentos de saúde e aposentadorias precoces. Sob esse 

prisma, um estudo nacional em andamento sobre a saúde dos professores 

realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pelo Ministério 

da Educação (2016) indicou, preliminarmente que, dos 6.510 professores 

entrevistados, 64% referiram ruído intenso no trabalho, 29,7% relataram já 

terem sofrido violência verbal praticada por estudantes e 56,2% trabalham 40 

ou mais horas durante a semana. Sobre a qualidade da gestão, 40,6% 

mencionaram não sentir apoio social na escola, 14,9% relataram não sentir 

autonomia no ambiente escolar e 54,4% dos professores relataram dificuldade 

para faltar ao trabalho mesmo quando em situação de dor ou de algum 

problema de saúde.  
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Diante do exposto, discutir as condições do trabalho docente mostra-se 

relevante, pois as condições em que os trabalhadores exercem suas atividades 

produzem efeitos sobre eles próprios e sobre os resultados almejados, isto é, a 

exposição aos riscos de adoecimento “nos ambientes ocupacionais influenciam 

diretamente a vida dos sujeitos” como um todo, assinalam Oliveira e Assunção 

(2010, p. 1). Com isso, saúde e adoecimento do professor será o assunto 

tratado a seguir. 

 

3.5 SAÚDE E ADOECIMENTO DOCENTE 

 

Para discorrer sobre a saúde e o adoecimento docente, inicia-se esta 

parte do estudo com um trecho do relato da pesquisadora Hilma Khoury, 

decorrente do desenvolvimento de uma pesquisa que culminou no livro 

“Educação, carinho e trabalho” (CODO, 1999). A pesquisadora narra em seu 

Diário de Campo a visita a uma escola no Estado do Amapá, em 1997, e Codo 

(1999, p. 15) intitulou tal registro como o “Retrato de uma pesquisa nacional”:  

Ao chegar à escola, uma palafita bonitinha, toda pintada, bem 
cuidada... Emocionei-me quando vi cartazes feitos com tanto capricho 
na parede das salas de aula. Perguntei-me como alguém que 
trabalha em condições tão precárias, que luta com tanta dificuldade, 
ainda consegue amar o seu trabalho, fazê-lo com tanto gosto? Só 
sendo muito humano mesmo, no pleno sentido desta palavra. Sinal 
de saúde mental! É incrível como as pessoas conseguem driblar as 
dificuldades e se manter psiquicamente íntegras. Um cartaz na 
parede da secretaria ilustra bem um desses mecanismos de defesa, 
um desses artifícios para driblar condições tão adversas e se 
conservar humano, saudável psicologicamente (só não sei até 
quando): ‘Conseguir o que se deseja é triunfo, desejar só aquilo que 
se tem é felicidade’ (KHOURY, 1997, p. 17).  

 

A partir da experiência de Khoury (1997), retrato de um cenário nacional, 

surge um questionamento: e a saúde do professor em meio a tudo isso? 

Tentou-se sintetizar algumas respostas, que serão apresentadas neste estudo.  

Nota-se um número crescente de casos de adoecimento de professores 

em que se pode estabelecer um nexo com o trabalho. Pesquisas apontam para 

um cenário de condições precárias de trabalho, um dos fatores propícios para 

acometimentos à saúde docente, dentre eles, com destaque, o 

desenvolvimento da Síndrome de Burn-Out. Sobre essas pesquisas e seus 

indicadores, trataremos adiante. 
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A Síndrome de Burn-out, também conhecida como Síndrome do 

Esgotamento Profissional, é uma condição clínica que se desenvolve de forma 

lenta e progressiva. Mendanha, Bernardes e Shiozawa (2018, p. 7) a definem 

como “[...] um estado físico e mental de profunda extenuação, que se 

desenvolve em decorrência de exposição significativa a situações de alta 

demanda emocional no ambiente de trabalho”. Tal denominação tem origem na 

língua inglesa, em que to burn significa arder, queimar; e out significa até o fim.  

A Classificação Internacional de Doenças, em sua 10ª revisão (CID-10), 

publicada pela Organização Mundial da Saúde, situa a Síndrome de Burn-out 

no Grupo V, Capítulo XXI “Problemas relacionados com a Organização de seu 

modo de vida”, com a CID-10 Z-73. Já a Classificação Internacional de 

Doenças, em sua 11ª revisão (CID-11), publicada em 2018 e com previsão de 

entrar em vigor em 2022, situa a Síndrome de Burn-out no Capítulo de título 

“Problemas associados ao emprego ou desemprego”, com a CID-11 QD85. 

Assim como na CID-10, na CID-11 a síndrome está situada fora do capítulo dos 

transtornos mentais, comportamentais ou do neurodesenvolvimento, explicam 

os autores.  

De forma geral, os sinais e sintomas dessa síndrome envolvem a 

exaustão física e mental, a despersonalização ou ceticismo e a baixa 

realização profissional. A literatura aponta para a sensação de estar desprovido 

de recursos físicos e emocionais para enfrentar a situação, acompanhada de 

frieza e falta de empatia e sentimento de culpa devido à baixa produtividade. E 

ainda, profissionais de saúde e professores compõem as categorias 

profissionais mais investigadas em estudos epidemiológicos no Brasil, 

destacam Mendanha, Bernardes e Shiozawa (2018). 

Dessa forma, em se tratando de professores, pode-se dizer que a 

incidência da Síndrome de Burn-out, algumas vezes em comorbidade com 

outras patologias psicológicas, tem aumentado demasiadamente, “de maneira 

que o número de afastamentos médicos e de abandono da docência chega a 

surpreender”, apontam Benedetti e Marco (2016, p. 25). Sobre isso, em uma 

revisão de literatura com a finalidade de reunir e resumir o conhecimento 

científico já produzido sobre a respeito da Síndrome de Burn-out em 

professores, Souza et al. (2018) revisaram publicações científicas nacionais 

indexadas nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 
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Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na biblioteca eletrônica Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). Com o cruzamento dos descritores “Saúde 

do trabalhador, Síndrome de Burn-out e Professor” identificaram fatores que 

contribuem para o desenvolvimento da síndrome: ligação interpessoal intensa 

do trabalhador com pessoas, sobrecarga de trabalho, baixo salário, ausência 

de reconhecimento do trabalho, características de personalidade como o 

excesso de perfeição e de autocrítica. Segundo Souza et al. (2018), mulheres 

tendem a apresentar maior esgotamento emocional e baixa realização pessoal 

no trabalho e a faixa etária mais acometida encontra-se entre 31 e 40 anos, de 

ambos os sexos. O estudo indicou, ainda, que indivíduos com especialização 

concluída apresentavam maior probabilidade de desenvolver a Síndrome de 

Burn-out e que trabalhadores adeptos de atividades físicas se sentem mais 

satisfeitos psiquicamente.  

Dialogando com esses estudos, as pesquisas a seguir também 

investigaram aspectos da relação trabalho e saúde docente. Em 1987, o 

professor espanhol José Manuel Esteve Zaragoza, em seu livro “O mal-estar 

docente”, discorria sobre trabalho e saúde do professor. A obra teve grande 

repercussão na época, pois muitos professores se identificaram com o tema e 

suas descrições os ajudou na definição de sintomas e no delineamento de 

soluções. O autor definiu mal-estar docente como uma crise na profissão em 

que se nota um incômodo e sentimento de desolamento, sabe-se que algo não 

vai bem, mas se é incapaz de definir o que não funciona e por quê não 

funciona (ESTEVE, 1999b).  

Na terceira edição do livro, em 1999, mais de dez anos depois da 

primeira edição, o autor observou um crescimento desse mal-estar no sistema 

educacional em âmbito internacional. Sintetizou então, a partir de achados em 

publicações europeias e americanas, as consequências do mal-estar docente: 

1. Sentimento de desconcerto e insatisfação diante dos problemas reais 
da prática do magistério, em contradição com a imagem ideal do 
mesmo que os professores gostariam de realizar; 
 

2. Desenvolvimento de esquemas de inibição como forma de cortar a 
implicação pessoal no trabalho realizado; 
 

3. Pedidos de transferência como forma de fugir de situações 
conflituosas; 
 

4. Desejo manifesto de abandonar a docência (realizado ou não); 
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5. Absenteísmo como mecanismo para cortar a tensão acumulada; 
 

6. Esgotamento e cansaço físico permanente; 
 

7. Ansiedade como traço ou ansiedade de expectativa; 
 

8. Estresse; 
 

9. Depreciação do ego e autoculpabilização ante à incapacidade para 
melhorar o ensino; 

 
10. Ansiedade como estado permanente, associado como causa-efeito a 

diversos diagnósticos de doença mental; 
 

11. Neuroses reativas; 
 

12. Depressão (ESTEVE, 1999b, p. 78). 

 

Esteve (1999b) explica que essas consequências estão dispostas na 

ordem crescente do ponto de vista qualitativo e em ordem decrescente com 

relação ao número de professores afetados. Para compreendê-las do ponto de 

vista estatístico, observa-se que, na medida em que avança o mal-estar 

docente, a repercussão mais frequente é a utilização de mecanismos de defesa 

pelos professores com o objetivo de diminuir a tensão. Repercussões com 

maiores acometimentos à saúde mental mostram-se qualitativamente menores, 

sendo tênue a linha divisória indicadora da passagem da saúde à doença, 

relata o autor.  

No Brasil, também no ano de 1999, foi publicado o livro “Educação: 

carinho e trabalho”, sob a coordenação do professor Wanderley Codo (1999). 

Com aproximadamente 52 mil participantes, trata-se de um amplo estudo sobre 

as condições de trabalho e sua relação com a saúde mental de profissionais da 

educação de escolas públicas de todos os Estados do Brasil. Os resultados do 

estudo indicaram a necessidade de levantamentos sobre acometimentos à 

saúde relacionados ao trabalho no contexto da educação.  

Além dos efeitos físicos e sociais das dificuldades enfrentadas pelos 

professores para realizarem seu trabalho, foi identificada a presença de 

sofrimento psíquico na categoria profissional pesquisada. Esse sofrimento é 

considerado como resultante do jogo de interdições que a realidade do trabalho 

nas escolas impõe à afetividade e às emoções dos professores. Em última 

instância, é nessa realidade que “[...] terão que provar sua competência 

profissional, ou seja, produzir um sentido para o esforço e sofrimento que 
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normalmente as atividades de trabalho lhes exigem” explicam Codo e Batista 

(1999, p. 61). No livro, a prevenção e o cuidado relativos à saúde do professor 

se mostraram urgentes devido à constatação da proliferação da Síndrome de 

Burn-out na categoria, o que foi nomeado por Codo (1999) como “Síndrome de 

desistência do educador, que pode levar à falência da educação”.  

Os estudos de Esteve (1999b) e Codo (1999) publicados há vinte anos 

mostram-se bastante atuais. Diehl e Marin (2016, p. 64) identificaram que “[...] 

a saúde do professor é um tema que adquire crescente relevância científica, 

pois, tal profissão é considerada uma das mais estressantes”. Tal afirmação 

resulta de estudo desenvolvido pelas autoras por meio de uma revisão 

sistemática de produções científicas nacionais publicadas entre 2010 e 2015 

para identificar principais sintomas e/ou adoecimentos psíquicos entre 

professores brasileiros. A partir das bases de dados LILACS, SciELO, Index 

Psicologia, Educ@ e PePSIC, foi identificada a predominância de estudos 

descritivos e correlacionais e, ainda, a recorrência de investigações em escolas 

públicas e de ensino fundamental. O principal adoecimento mental investigado, 

segundo o estudo, é a síndrome de Burn-out e os sintomas prevalentes foram o 

estresse e a ansiedade. 

As autoras constataram acometimentos à saúde mental do professor e 

listaram fatores que podem estar relacionados ao seu adoecimento: aspectos 

da “[...] organização do trabalho, falta de reconhecimento, problemas 

comportamentais dos alunos, pouco acompanhamento familiar e deficiências 

no ambiente físico” (DIEHL; MARIN, 2016, p. 79). Para minimizar os fatores de 

risco à saúde mental docente, as autoras afirmaram ser imprescindível o 

debate sobre as condições e as proposições direcionadas à valorização dos 

professores. 

Sob essa perspectiva, um estudo nacional sobre a saúde dos 

professores, que vem sendo realizado pela Universidade Federal de Minas 

Gerais em parceria com o Ministério da Educação (2016) indicou, em um 

resultado preliminar, que, dos 6.510 professores entrevistados, o principal 

motivo de falta ao trabalho relaciona-se com problemas de saúde (53,3%), 

seguido de problemas familiares (33,2%), problemas no deslocamento (9%), 

estresse na escola (7,8%) e estresse em casa (6,9%). 



54 
 

Em sintonia com essa pesquisa, Cortez et al. (2017) realizaram um 

estudo com o objetivo de analisar publicações no período de 2003-2016 

constantes da Biblioteca Virtual em Saúde, que estivessem relacionadas à 

saúde de professores. Os resultados do estudo culminaram na organização 

dos artigos encontrados em sete categorias, sintetizadas sob a forma de eixos. 

Segundo os autores, para a categoria aspectos contextuais do trabalho 

docente, os resultados dos artigos indicaram treze investigações que 

denotaram a respeito da saúde do professor: a presença de dupla jornada, o 

excesso de tarefas e dificuldades de relacionamento entre família-escola, 

aumento da carga de trabalho, demanda por índices institucionais elevados, 

alta pressão por desempenho e baixo nível de controle das tarefas, desordem 

em sala de aula, ruídos, hostilidade entre alunos, desvalorização pessoal e 

salarial, problemas institucionais e baixa remuneração, excesso de alunos em 

sala e infraestrutura escolar inadequada para o trabalho. Os sintomas físicos 

evidenciados nos estudos encontrados, segundo Cortez et al. (2017), foram: 

dores corporais e agravos à saúde decorrentes do envelhecimento, perda 

auditiva e problemas nas cordas vocais, disfonia, dores nos membros 

superiores e dorso relativas ao esforço excessivo e incoordenação 

pneumofônica.  

Já os sintomas psíquicos identificados envolveram: regressão, exaustão 

emocional, nervosismo, estresse, insônia, Síndrome de Burn-out, transtornos 

psíquicos e afastamentos do trabalho, prejuízos na criatividade e em domínios 

socioemocionais, negação, despersonalização e distorções na percepção da 

importância e do esforço dedicado ao trabalho – o trabalho como um 

“sacerdócio” – que predispõe o docente a se submeter a riscos e sobrecarga. 

De acordo com o estudo, entre as práticas e medidas de promoção de saúde, 

os estudos mostraram que: favorecer a ética, a autonomia e a preocupação 

coletiva no trabalho diminuem o estresse ocupacional; a articulação entre 

pesquisa e trabalho docente favorece a otimização das condições de trabalho 

pelo professor; a orientação e diagnóstico fonoaudiológico aprimora o cuidado 

com a própria voz e reduz a exposição ao risco no ambiente de trabalho; 

treinos e aquecimentos vocais, bem como oficinas fonoaudiológicas diminuem 

os problemas vocais; intervenções dialógicas em grupo que articulam o saber 

técnico-profissional com especificidades contextuais apresentam maior eficácia 
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na mudança de hábitos; oportunidades de lazer, melhores condições de 

trabalho e econômicas, bem como o acesso à orientação em saúde vocal 

protegem agravos à voz do professor; a discussão de políticas educacionais 

com professores contribuem diante das dificuldades cotidianas; vivenciar 

qualidade de vida, desenvolvimento de mecanismos de suporte social no 

trabalho e ampliação da noção de saúde por parte dos docentes, apontam 

Cortez et al. (2017).  

Os autores indicaram também, no tocante à categoria políticas públicas 

e organização do trabalho, que foram marcantes nos estudos os seguintes 

aspectos: a atribuição, pelos professores, a terceiros (administração escolar, 

governo e profissionais de saúde) como responsáveis pela promoção de 

saúde; perpetuação do assistencialismo e desconhecimento de políticas 

públicas pelos educadores; dificuldade dos docentes para atender alunos com 

deficiência e outras políticas inclusivas pela falta de dispositivos de apoio e 

treinamento específico; excesso de trabalho em casa; ênfase excessiva às 

diretrizes curriculares e profissionalizantes em detrimento das percepções dos 

professores; papel do Estado como regulador do desempenho docente; 

limitação da lógica de administração gerencial para regular o trabalho docente; 

desconsideração das necessidades afetivas e subjetivas dos professores; 

ausência de incentivo para a qualificação e atualização profissional e a 

inadequação da acepção comum de trabalho para compreender e administrar a 

prática profissional e formativa exercida pelo docente.  

Os estudos identificados por Cortez et al. (2017) mostraram o 

adoecimento docente como uma questão atual que demanda estratégias 

relacionadas à reorganização das condições de trabalho dos professores e à 

promoção da saúde. Os autores assinalam, a partir dos elementos encontrados 

nos estudos levantados, indícios de que o adoecimento físico e mental dos 

professores decorre de condições de administração do trabalho e promoção de 

saúde insatisfatórias no contexto atual que se apresentam como questões 

relevantes no âmbito da saúde coletiva. 

Em um outro estudo, Soares, Oliveira e Batista (2018) afirmaram que o 

estresse ocupacional, a Síndrome de Burn-out e a depressão são as doenças 

mais recorrentes na categoria profissional docente, o que populariza os 

antidepressivos como o psicofármaco mais utilizado para o tratamento 
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terapêutico. Para contextualizar o adoecimento docente e sua relação com o 

uso de antidepressivos, os autores realizaram uma pesquisa bibliográfica 

exploratória a partir das bases de dados LILACS, SciELO e BIREME, 

considerando publicações no período de 2009 a 2017. Os resultados indicaram 

a necessidade de um olhar para a saúde docente, sobretudo mental, por parte 

daqueles que lidam com a educação. 

Aproximando-se dessa perspectiva e, a partir do entendimento de que a 

depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, com 

contribuições significativas para a carga global de doenças, De Paula e 

Jiménez (2018) entrevistaram 15 professores, com idades entre 33 e 48 anos, 

que lecionam em duas escolas municipais da cidade de Santos-SP. O intuito foi 

analisar a influência da depressão dos docentes em sua prática pedagógica no 

ensino fundamental. Os resultados encontrados mostraram que o professor 

com depressão não consegue vivenciar seu melhor potencial pedagógico no 

ambiente escolar. Foi identificada fragilidade na atenção à saúde mental do 

trabalhador e a busca por ajuda somente em situações extremas. Segundo os 

autores, o transtorno depressivo tem tirado o docente da sala de aula, sendo 

neste transtorno identificada tristeza e, em alguns casos, tentativa de suicídio. 

Em outro estudo, Fernandes e Vandenbergue (2018) realizaram uma 

revisão do tipo integrativa para sintetizar evidências acerca da relação entre 

estresse e trabalho docente. Para tanto, recorreram a publicações indexadas 

na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) em português, inglês e 

espanhol, ocorridas no período de 2014 a 2016. Os resultados indicaram que o 

excesso de atividades e o desgaste emocional vivenciado pelos docentes no 

trabalho tornam-lhes mais suscetíveis e vulneráveis ao desenvolvimento de 

transtornos relacionados ao estresse, como a Síndrome de Burn-out. 

Já Albuquerque et al. (2018) em “Exploração e sofrimento mental de 

professores: um estudo na rede estadual de ensino do Paraná” buscaram 

verificar a associação entre trabalho docente e sofrimento mental. Com um 

estudo transversal por meio da plataforma Limesurvey, 1.201 professores da 

rede estadual paranaense responderam a dois questionários on-line: o Self-

Reporting Questionnaire-20 e outro sobre as condições de trabalho dos 

docentes, elaborado pelos pesquisadores. A maior parte dos participantes 

eram do sexo feminino, com idades predominantes 31 e 40 anos e com pós-
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graduação lato sensu. Os resultados apontaram para a elevada prevalência de 

distúrbios psíquicos entre os professores participantes, com indícios de 

associação com o trabalho. 

Tostes et al. (2018) também realizaram um estudo transversal sobre o 

sofrimento mental docente com 1.021 professores da rede pública estadual 

paranaense de ensino. Os instrumentos Self-Report Questionnaire, Inventários 

de ansiedade e depressão de Beck e Questionário sociodemográfico e de 

morbidade autorreferida foram aplicados no período de janeiro de 2014 a 

março de 2015 por meio de uma plataforma online criada para este fim. Dos 

participantes, 78,85% eram mulheres, a média de idade foi de 43,2 anos e 

todos possuíam ensino superior completo, sendo pouco mais da metade dos 

professores com especialização. Por meio dos testes Qui-quadrado, Exato de 

Fisher e Kruskal-Wallis, a análise dos resultados indicou a presença de 

distúrbios psíquicos menores6 em 75%, depressão em 44% e ansiedade em 

70% dos participantes, com associação significativa (p<0,05) desses sintomas 

com o sexo feminino, outras doenças, o fato de levarem trabalho para casa e 

de trabalharem com o ensino fundamental. Segundo os autores, o sofrimento 

mental esteve presente em grande parcela da amostra estudada, apresentando 

relação com as condições de trabalho. 

Para identificar aspectos relacionados à saúde e ao adoecimento 

psíquico de professores de escolas particulares e públicas do Estado da Bahia, 

Bispo e Aguiar (2018) realizaram uma pesquisa com abordagem quantitativa e 

corte transversal com 60 professores, em sua maior parte, do sexo feminino, 

entre 23 e 60 anos de idade e pós-graduados. A partir de escalas de Burn-out e 

de Qualidade de vida no Trabalho (QVT) validadas para o contexto brasileiro, 

as autoras encontraram 35% dos participantes com sintomas da Síndrome de 

Burn-out e interdependência entre os fenômenos investigados, ou seja, 

professores que não apresentaram Síndrome do Burn-out tiveram uma 

tendência a apresentar melhor QVT. 

                                                           
6 Distúrbios psíquicos menores, transtornos mentais menores ou transtornos mentais comuns  

são quadros menos graves e mais frequentes de transtornos mentais. Os sintomas envolvem 
alterações de memória, dificuldade de concentração e de tomada de decisões, insônia, 
irritabilidade e fadiga, assim como queixas somáticas (cefaleia, falta de apetite, tremores, 
sintomas gastrointestinais), entre outros. 
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Por meio dos indicadores apresentados nas pesquisas mencionadas, 

fica evidente a importância de estudos e ações diante do sofrimento e/ou 

adoecimento de professores, pois tais acometimentos parecem ter significativa 

relação com aspectos do trabalho. E, com o intuito de ampliar a compreensão 

sobre o tema trabalho e saúde docente, tem-se a seguir aspectos sobre a 

Psicodinâmica do Trabalho. Trata-se do modelo explicativo da relação trabalho 

e saúde mental com maior ênfase neste estudo no processo de investigação do 

trabalho e sua relação com a saúde do professor da educação básica. 
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4 A PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

Para maior entendimento sobre a Psicodinâmica do Trabalho, faz-se 

importante uma breve explanação sobre a Psicopatologia do Trabalho, uma 

abordagem pertinente ao campo de estudo saúde mental e trabalho, mais bem 

explorada no Brasil a partir da década de 1980 com a publicação do livro “A 

loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho”, pelo psiquiatra, 

médico do trabalho e psicanalista francês Christophe Dejours. Inicialmente, o 

objeto de estudo da Psicopatologia do Trabalho era o sofrimento suscitado pela 

relação com o trabalho e as possibilidades de transformação desse sofrimento 

pelo trabalhador. Nessa época, Dejours centrava-se no estudo: 

[...] das dinâmicas que, em situações de trabalho, conduziam, ora ao 
prazer, ora ao sofrimento, e o modo como este podia seguir 
diferentes desdobramentos, inclusive aqueles que culminavam em 
patologia mental ou psicossomática (SELIGMANN-SILVA, 2015, p. 
13). 

 

Assim, a abordagem preocupava-se com a gênese e com as 

transformações do sofrimento psíquico vinculadas à organização do trabalho, 

explica Seligmann-Silva (2015). Sob esse prisma, em 1982, durante uma 

palestra para trabalhadores da metalurgia no Brasil, Dejours (1986, p. 10) 

afirmou: “[...] O que se pode dizer é que o que importa no trabalho em relação 

ao funcionamento psíquico, em relação à vida mental, não é qualquer coisa, 

mas a organização do trabalho”. 

Para o autor, o sofrimento teria natureza mental e se originava na 

medida em que o trabalhador em seu trabalho já não podia fazer modificações 

em sua tarefa “no sentido de torná-la mais conforme as suas necessidades 

fisiológicas e a seus desejos psicológicos - isto é, quando a relação homem-

trabalho” mostrava-se bloqueada (DEJOURS, 1986, p. 10). Condições de 

trabalho seriam aquelas relacionadas às condições físicas, químicas e 

biológicas que seriam capazes de afetar o corpo do trabalhador. Já a 

organização do trabalho estaria voltada à divisão das tarefas e à divisão dos 

homens, ao conteúdo dessas tarefas e às relações humanas que seriam 

capazes de causar perturbações, sofrimento e doenças mentais e físicas ao 

trabalhador (DEJOURS, 1986, 1987). Tais acometimentos resultantes da 

organização do trabalho estariam relacionadas ao controle, à falta de liberdade 
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e à imposição do respeito ao comando no desenvolver das tarefas, ao sistema 

hierárquico, às relações de poder, à falta de cooperação bem como à 

precarização das relações humanas etc., explica o autor. Na ampliação do 

entendimento do objeto de estudo da Psicopatologia do Trabalho, cabe 

conhecer a origem da palavra sofrer encontrada no Dicionário Etimológico: 

[...] sofrer deriva do latim, sufferre, termo pelo qual os velhos romanos 
designavam quem estava ‘sob ferros’, acorrentado, submetido à força 
(fosse escravo ou prisioneiro). Ou seja, a origem do nosso popular 
‘sofrimento’: palavra pela qual melhor se traduz, em português, a 
infelicidade contínua e intensa e, no momento em que ocorre, 
irremediável, é justamente o vocábulo que designava a opressão, a 
submissão, a situação da criatura submetida ao poder de outrem, que 
como coisa, ou ‘ferramenta’, padece de todos os infortúnios capazes 
de lhe ‘ferir’ (machucar) corpo e alma (SOFRER, 2018). 
 

Aplicando essa noção à relação trabalho e saúde e à Psicopatologia do 

trabalho, tem-se que o sofrimento de um trabalhador pode emergir na medida 

em que a organização do trabalho lhe demanda, por exemplo, um excesso de 

carga psíquica. Isso se mostra por meio do excesso de informações, da 

necessidade de tomada de decisão, da falta de controle sobre o próprio tempo 

e sobre o próprio ritmo, do trabalho em turnos, das jornadas e da divisão do 

trabalho. Também pode advir da carga psíquica de trabalho decorrente do 

esvaziamento do conteúdo da tarefa, da distância entre o planejamento e a 

execução, da distância entre o real e o prescrito. O sofrimento do trabalhador 

pode advir, ainda, do confronto com uma organização do trabalho quando esta 

se vale de aspectos causadores de fadiga e de esgotamento físico e cognitivo.  

Contudo, na Psicopatologia do Trabalho, Dejours (1986, 1987) observa 

que se o trabalho pode ser considerado causa de sofrimento, o não trabalho 

pode ser igualmente perigoso. Então considera que a organização do trabalho 

pode também constituir-se um meio de equilíbrio e ser favorável à saúde na 

medida em que não reprime o funcionamento mental e oferece um campo de 

ação para que o trabalhador concretize aspirações, ideias e desejos. Por 

conseguinte, Dejours (1986, p. 10) considera que uma organização do trabalho 

favorável é possível quando nela existe a liberdade para a escolha e quando 

esta organização é flexível o bastante “para que o trabalhador possa adaptá-la 

a seus desejos, às necessidades de seu corpo e às variações de seu estado de 

espírito”. Assim, uma boa adequação entre a organização do trabalho e a 

estrutura mental do trabalhador ocorre quando:  
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[...] as exigências intelectuais, motoras ou psicossensoriais da tarefa 
estão, especificamente, de acordo com as necessidades do 
trabalhador considerado, de tal maneira que o simples exercício da 
tarefa está na origem de uma descarga e de um ‘prazer de funcionar’ 
(DEJOURS, 1987, p. 175).  

 

Com isso, explica o autor, na medida em que o trabalho se constitui 

fonte de sublimação, as dificuldades ali encontradas podem até gerar 

sofrimento, mas o prazer do trabalho torna-se uma defesa para o trabalhador, 

protegendo sua saúde.  

Ao longo do desenvolvimento da Psicopatologia do Trabalho, Dejours 

considerou importante a compreensão das estratégias defensivas (individuais 

e/ou coletivas) adotadas pelos trabalhadores com a finalidade de evitar a 

doença e preservar seu equilíbrio psíquico. Com essa constatação, o autor 

passa a perspectivas mais amplas e, desta forma, propõe a mudança do nome 

da disciplina “argumentando que não foi possível estabelecer uma relação 

causal entre certos distúrbios psíquicos e certas formas de organização do 

trabalho”, explica Lima (1998, p. 13-14). Assim, devido ao desenvolvimento e 

amadurecimento da Psicopatologia do Trabalho, surgiu na década de 1990 a 

Psicodinâmica do Trabalho tendo como principal expoente o próprio médico 

Christophe Dejours. Sobre a passagem de uma abordagem à outra, ou seja, do 

enfoque da patologia à saúde, Dejours faz uma explicação: 

[...] ao se dar a normalidade como objeto, a psicodinâmica do 
trabalho abre perspectivas mais amplas que [...] não dizem respeito 
apenas ao sofrimento, mas também ao prazer no trabalho; não 
apenas ao homem, mas ao trabalho; não apenas à organização do 
trabalho, mas às situações de trabalho no detalhe rigoroso de sua 
dinâmica interna (LIMA, 1998, p. 14). 

 

Nesse sentido, Mendes e Duarte (2013) explicam que o termo 

psicodinâmica foi criado por Freud ao se basear no conceito de dinâmica, cujo 

significado é forte e seu estudo na Física volta-se à compreensão dos 

movimentos de um corpo e as causas desse movimento – de como a ação de 

forças produz ou altera esses movimentos. Transpondo esse conceito para a 

Psicanálise, Freud “[...] acreditava que existia uma energia psíquica que se 

transformava e se manifestava no comportamento, sugerindo a existência de 

uma psicodinâmica” (MENDES; DUARTE, 2013, p. 14). Apropriando-se desse 

entendimento e nos pressupostos psicanalíticos, a Psicodinâmica do Trabalho 

se volta para a análise psicodinâmica das situações de trabalho em que se 
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“designa o estudo dos movimentos psicoafetivos gerados pela evolução dos 

conflitos intersubjetivos e intrasubjetivos”, explica Seligmann-Silva (2015, p. 18-

19). Ou seja, à compreensão daquilo que move psíquica e socialmente o 

sujeito ao prazer no trabalho, de tal forma que saúde e normalidade são 

considerados estados dinâmicos conquistados pelo engajamento do 

trabalhador, explicam Mendes e Duarte (2013). A partir desse ponto de vista, 

pode-se dizer que o objeto dessa nova abordagem científica é: 

[...] o estudo das relações dinâmicas entre organização do trabalho e 
processos de subjetivação7, que se manifestam nas vivências de 
prazer-sofrimento, nas estratégias de ação para mediar contradições 
da organização do trabalho, nas patologias sociais, na saúde e no 
adoecimento. [...] Essa dinâmica pressupõe investimento da 
inteligência prática, da personalidade e da cooperação, como 
elementos que articulados podem dar conta da ‘loucura’ do trabalho e 
manter a saúde, à medida que são postos em confronto pelas 
tentativas de dominação da organização do trabalho (MENDES, 
2007, p. 30). 

 

Tal investimento deve se inserir em um coletivo, pois investimentos 

individuais são insuficientes para mudarem a realidade do trabalho e, ainda, 

deve implicar o engajamento e a mobilização do sujeito no trabalho. Por isso, 

são fundamentais oportunidades de liberdade de expressão pela fala e ação 

para o prazer e a emancipação do sujeito em meio à organização do trabalho, 

explica Mendes (2007).  

A abordagem considera a análise da dinâmica inerente a determinados 

contextos e situações de trabalho, caracterizada pela atuação de forças visíveis 

e invisíveis, objetivas e subjetivas, psíquicas, sociais, políticas e econômicas 

que podem ou não deteriorar esse contexto, transformando-o em lugar de 

saúde e/ou de adoecimento, aponta Mendes (2007). Em decorrência disso, 

torna-se central para a psicodinâmica a questão da mobilização e do 

engajamento exigidos do trabalhador: a depender delas, “[...] os modos de 

subjetivação no trabalho podem transformar-se em ferramentas úteis e serem 

explorados em nome de uma ideologia produtivista, do desempenho, da 

excelência” (MENDES, 2007, p. 31), levando ao sofrimento, às falhas de 

mediações e ao desenvolvimento de patologias sociais. Por isso, vale destacar 

que o sofrimento possui características contraditórias, uma vez que pode ser 

                                                           
7 Processo de atribuição de sentido, construído com base na relação do trabalhador com sua 

realidade de trabalho, expresso em modos de pensar, sentir e agir individuais ou coletivos 
(MENDES, 2007, p. 30). 
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mobilizador de saúde e, ao mesmo tempo, de instrumento para obtenção de 

produtividade, explica. Para a autora, a análise das falas e da escuta do 

sofrimento do trabalhador possibilita o acesso e a apreensão dessas relações 

dinâmicas, sobretudo em espaço de discussão em que possa ser 

compreendido, interpretado, elaborado e perlaborado8. Tal espaço coletivo 

possibilita a reconstrução de processos de subjetivação e do coletivo: 

[...] falar do sofrimento leva o trabalhador a se mobilizar, pensar, agir 
e criar estratégias para transformar a organização do trabalho. A 
mobilização que resulta do sofrimento se articula à emancipação e 
reapropriação de si, do coletivo e da condição de poder do 
trabalhador (MENDES, 2007, p. 31). 

 

Nesse sentido, aponta a autora, “ser sofrente” é constituinte do humano 

e do trabalho, não é um mal em si mesmo, mas sim, parte da condição humana 

que opera como mobilizador dos investimentos para a transformação da 

realidade. No entendimento da abordagem, pode-se dizer que:  

[...] a psicodinâmica do trabalho busca compreender os aspectos 
psíquicos e subjetivos que são mobilizados a partir das relações e da 
organização do trabalho. Busca estudar aspectos menos visíveis que 
são vivenciados pelos trabalhadores ao longo do processo produtivo, 
tais como: mecanismos de cooperação, reconhecimento, sofrimento, 
mobilização da inteligência, vontade e motivação e estratégias 
defensivas que se desenvolvem e se estabelecem a partir das 
situações de trabalho. Compreende que o trabalho é um elemento 
central na construção da saúde e identidade dos indivíduos e que sua 
influência transcende o tempo da jornada de trabalho propriamente 
dita e se estende para toda a vida familiar e tempo do não trabalho 
(HELOANI; LANCMAN, 2004, p. 82). 

 

De fato, para Dejours (2012, p. 25), trabalhar envolve “[...] preencher o 

hiato entre o prescrito e o efetivo”. O trabalho poderia ser definido como o que 

o sujeito acrescenta às prescrições para alcançar os objetivos para os quais foi 

designado; “[...] ou ainda, o que o trabalhador deve acrescentar de si para fazer 

frente ao que não dá certo quando ele se atém escrupulosamente à execução 

das prescrições”.  

Assim, a Psicodinâmica do Trabalho busca o entendimento de como os 

trabalhadores alcançam o equilíbrio psíquico “[...] mesmo estando submetidos 

a condições de trabalho desestruturantes. Propõe-se a estudar o espaço que 

                                                           
8 Elaboração ou Perlaboração, termo introduzido em 1967 por Jean Laplanche e Jean-Bertrand 

Pontalis para designar um trabalho inconsciente que é próprio do tratamento psicanalítico.  A 
perlaboração, elaboração inconsciente, permite ao analisando integrar uma interpretação e 
superar as resistências que ela desperta, explicam Roudinesco e Plon (1998).  
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separa um comportamento livre de outro estereotipado”, pontua Merlo (2002, p. 

131). Esse autor explica que a abordagem tem como campo o conteúdo, as 

formas e a significação do sofrimento, situando sua investigação no campo pré-

patológico e destaca, ainda, o caráter coletivo da abordagem. O sofrimento a 

que se refere está relacionado a um espaço intermediário que marca a 

evolução de uma luta entre o funcionamento psíquico e mecanismos de defesa 

de um lado e as pressões organizacionais desestabilizantes de outro. O 

sofrimento estaria a serviço de conservar um equilíbrio possível, com a 

condição de preservar o conformismo aparente do comportamento e satisfazer 

os critérios sociais da normalidade, explica Merlo (2002). Nesse cenário, quatro 

domínios denotam a importância do trabalho:  

- Individual: o trabalho é central para a formação da identidade e para 
a saúde mental; 
 
- Das relações entre homens e mulheres: o trabalho é possibilidade 
de superação da desigualdade nas relações de “gênero”; 
  
- Político: o trabalho possui papel central no que concerne à 
totalidade da evolução política de uma sociedade; 
 
- Da teoria do conhecimento: o trabalho possibilita a produção de 
novos conhecimentos (DEJOURS, 2010). 

 

Dos domínios apontados, a centralidade do trabalho enquanto formador 

de identidade e promotor de saúde mental é amplamente defendida por 

Dejours (2010). Para o autor, a evolução dos métodos de organização do 

trabalho, tais como a avaliação individualizada dos desempenhos, a busca da 

qualidade total, a terceirização em escala e o uso crescente de trabalhadores 

free-lancers em vez do trabalho assalariado, constitui uma revolução que 

aumenta consideravelmente a pressão produtiva, por um lado, e o isolamento e 

a solidão, por outro. Em vez da confiança, da lealdade e da solidariedade, no 

mundo do trabalho se instalam o cada um por si, a deslealdade e a 

desestruturação do convívio que resultam em uma implacável solidão em meio 

à multidão, explica.  

Com isso, para se conhecer as condições que favoreceriam a saúde 

mental em relação ao trabalho, segundo Dejours (2010), é preciso adentrar a 

própria materialidade do trabalho, ou seja, observar gestos, ideias e afetos que 

constituem o que é designado de “o trabalhar” – assim como se diz “o comer”, 

“o beber”, “o dormir” ou, ainda, “o trabalho vivo”, na bela expressão de Marx, 
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pontua o autor. Por esse percurso, torna-se possível alcançar um dos 

princípios centrais da Psicodinâmica do Trabalho: “[...] revelar o trabalho na sua 

complexidade, desvelando mediações, contradições e intersubjetividade”, 

pontua Mendes (2007, p. 67). Adentrar a materialidade do trabalho, como 

sugere o autor, está intrinsecamente relacionado à chamada clínica do 

trabalho, o que torna a fala coletiva essencial. Nesse sentido: 

[...] a clínica do trabalho é um modo de colocar o trabalho em análise, 
é um processo de revelação e tradução dos seus aspectos visíveis e 
invisíveis, que expressam uma dinâmica particular, inserida numa 
intersubjetividade própria a cada contexto, e que permite o acesso 
aos processos de subjetivação, às vivências de prazer-sofrimento, às 
mediações e ao processo saúde-adoecimento (MENDES, 2007, p. 
65).  

 

Para a clínica do trabalho interessa saber como ter acesso ao invisível, 

como apreender a prática do trabalho, o trabalho vivo, a mobilização para o 

fazer, o engajamento da inteligência e da subjetividade, colocando em xeque a 

realidade ao duvidar dela e buscar o que não é visível, aponta Mendes (2007). 

Por meio da clínica do trabalho, portanto, é possível aproximar-se do que 

Dejours (2010) refere como a “invisibilidade do trabalhar”, ou seja, aquelas 

reações afetivas à resistência do real e ao fracasso, que não são visíveis. Nas 

palavras do autor: 

[...] A irritação, o desencorajamento, a dúvida sobre a própria 
competência, que não se veem. A insônia, os efeitos do mau humor 
sobre os filhos, sobre o cônjuge, que não se veem nos locais de 
trabalho. ‘E, quando estou sonhando com meu trabalho – tempo 
essencial para transformação –, quando estou imaginando uma 
solução, minha imaginação, assim como os meus sonhos, não se 
veem’. O sofrimento, de maneira geral, não pertence ao mundo 
visível. O sofrimento, como todos os afetos e sentimentos, como toda 
subjetividade, como também o amor, ‘[...] se experimenta de olhos 
fechados’. E como, além disso, para chegar ao resultado, sou 
obrigado a usar artimanhas, a trapacear e a enfrentar os 
regulamentos, não posso sequer mostrar como foi que consegui 
resolver o problema e superar o real. Assim, o essencial do trabalho é 
fundamentalmente invisível (DEJOURS, 2010).  
 

Diante do exposto, ao referir-se ao sofrimento e ao prazer no trabalho, 

Dejours (2010) questiona o porquê do engajamento das pessoas mesmo diante 

dos riscos à saúde presentes no trabalho. Como resposta, encontrou que esse 

engajamento se deve à retribuição esperada por elas em troca da contribuição 

que oferecem à organização do trabalho, à empresa e à sociedade. Essa 

retribuição é material, por meio do salário, das gratificações etc. Porém, existe 
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uma dimensão simbólica, não material, dessa retribuição, maior responsável 

pela mobilização da inteligência e do zelo individual e coletivo, pela qual as 

pessoas esperam em troca de seu engajamento e sofrimento. Trata-se de “[...] 

uma retribuição moral que assume uma forma extremamente precisa: o 

reconhecimento”, destaca Dejours (2010). Para o autor, tal reconhecimento 

envolve dois tipos de julgamento: o julgamento de utilidade e o julgamento de 

beleza, atrás dos quais todos corremos e que não se referem à pessoa do 

trabalhador. Ou seja, o julgamento esperado se refere especificamente ao 

trabalho cumprido: à sua utilidade e à sua qualidade. E prossegue: 

[...] Apenas quando obtenho o reconhecimento da utilidade e da 
qualidade do meu trabalho é que tenho a satisfação intensa da minha 
relação com o trabalho. O reconhecimento do trabalho é o que 
permite transformar o sofrimento em prazer. [...]. No caso do 
reconhecimento, trata-se de um longo percurso: é na passagem pelo 
trabalho, pelo desafio do real, pelo sofrimento, pela descoberta de 
soluções que o sofrimento se transforma finalmente em prazer 
(DEJOURS, 2010). 

 

O reconhecimento no trabalho tem relação direta com a identidade do 

sujeito e com a sua saúde mental. Quando a qualidade do trabalho do sujeito é 

reconhecida pelos outros, tem-se a possibilidade de destinar o reconhecimento 

do registro do fazer para o registro do ser, isto é, “[...] eu sou mais inteligente, 

mais competente, mais seguro de mim mesmo depois do trabalho do que antes 

dele”, discorre Dejours (2010). Pouco a pouco, o sujeito se desenvolve e se 

realiza, sua identidade se fortalece. O reconhecimento da qualidade do 

trabalho pelos pares faz do sujeito um “técnico ou um artesão como os demais 

técnicos, como os demais artesãos” etc., promove o pertencimento a uma 

equipe, a uma coletividade, a uma profissão. O reconhecimento confere, 

portanto, em troca do sofrimento, um pertencimento que “exorciza” a solidão. 

Isso ocorre de tal forma que o reconhecimento possibilita ao trabalhador 

transformar o seu sofrimento em desenvolvimento de identidade. Ora,  

[...] A identidade é o alicerce da saúde mental. Toda crise 
psicopatológica traz em si uma crise de identidade. Com frequência 
saímos de nossa infância mais ou menos deformados, com uma 
identidade inacabada, incompleta, instável (DEJOURS, 2010). 

 

Dessa forma, por meio da ação do reconhecimento, o trabalho constitui 

uma segunda chance para edificar e desenvolver a identidade e adquirir assim 

uma melhor resistência psíquica face aos desafios da vida. 
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Com a apresentação de alguns pressupostos da Psicodinâmica do 

Trabalho, cabe mostrar algumas pesquisas realizadas no âmbito da educação 

com base nessa abordagem, tanto como referencial metodológico quanto base 

para análises e discussões diante do objeto de estudo. Algumas dessas 

pesquisas foram desenvolvidas em contextos da educação superior e outras 

em escolas da educação básica. Serão apresentadas todas elas para que 

possam ser conhecidas diferentes aplicações da Psicodinâmica do Trabalho no 

âmbito de pesquisas científicas em educação. Esses estudos estão 

apresentados a seguir. 

Para analisar a percepção de docentes de uma Instituição de ensino 

superior privada de Belo Horizonte sobre a vivência de prazer e sofrimento no 

trabalho, Martins (2009) utilizou um questionário demográfico-ocupacional, 

entrevistas e o Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA), que se 

baseia nos pressupostos da Psicodinâmica do Trabalho. A pesquisa utilizou o 

estudo de caso, com natureza descritiva e caráter quanti-quali. Participaram do 

estudo, 129 docentes dos cursos de graduação em Letras, Pedagogia, História 

e Matemática, Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, sendo 55,8% do sexo feminino e 58,1% na faixa etária de 25 a 40 

anos. Os resultados do estudo indicaram a predominância de sofrimento no 

trabalho docente, o que foi associado à precarização das condições de 

trabalho. 

Martins (2009) identificou que a organização do trabalho foi considerada 

geradora de maior sofrimento que as relações socioprofissionais. No entanto, 

essas relações mostraram-se marcadas por um desgaste entre colegas e 

chefias. O custo humano no trabalho que se mostrou mais grave foi o cognitivo, 

devido aos constantes desafios intelectuais e esforço mental. Com relação às 

vivências de prazer e sofrimento no trabalho, constatou-se a predominância de 

situação crítica. Boa parte dos indicadores de realização profissional, a 

totalidade das questões relacionadas à falta de reconhecimento e aos danos 

provocados pelo trabalho docente foram percebidos como críticos pelos 

participantes, apontou o estudo. Comparando-se os fatores de prazer e 

sofrimento no trabalho com faixa etária e tempo de magistério, verificou-se que 

os mais jovens e os recém-chegados sofrem mais pela falta de reconhecimento 

no trabalho.  
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Quanto ao fator organização do trabalho, não se observou nenhuma 

correlação, o que divergiu dos depoimentos dos docentes, explica a autora. O 

mesmo ocorreu com as condições de trabalho propriamente ditas, cujos 

depoimentos revelaram descontentamento com o fator liberdade de expressão 

e com a díade salário/benefícios recebidos no exercício da profissão. Apenas 

na realização profissional houve unanimidade entre os docentes, que se 

posicionaram favoravelmente.  

Segundo Martins (2009), outro aspecto se destacou nas vivências de 

prazer e sofrimento diz respeito às novas formas de avaliação do ensino 

superior, que acarretaram novas exigências aos professores. Dessa maneira, 

por mais que os docentes se predisponham favoravelmente para sua atividade 

diária, antevendo dias prazerosos de convivência com seus alunos, as 

condições de trabalho inadequadas resultam em desgaste profissional, o que 

leva ao sofrimento, explica a autora. Comparando-se com pesquisas realizadas 

em diversos contextos profissionais, esse estudo foi o que indicou maior nível 

de sofrimento, insatisfação e desamparo na atividade docente, aponta Martins 

(2009). 

Já Silva (2013) buscou investigar o trabalho e sua relação com riscos de 

adoecimento docente. Utilizou como instrumentos o ITRA e entrevistas 

semiestruturadas junto a 30 professores que trabalham em uma escola 

particular de Brasília-DF, sendo 19 do sexo feminino e 11 do sexo masculino e 

média de idade de 29 anos. Os resultados apontaram tanto para vivências de 

prazer quanto para vivências de sofrimento no trabalho. Segundo o estudo, 

para os participantes, o prazer se manifesta na realização profissional e na 

liberdade de expressão e o sofrimento no trabalho decorre de fortes cobranças 

por resultados e pelo alto custo cognitivo que esses professores vivenciam e, 

consequentemente, pelo estresse, concluiu a autora. 

Outro estudo que utilizou o ITRA foi realizado por Vitor e Santos (2014) 

com o objetivo de investigar as relações entre trabalho e saúde docente em 

uma escola pública da educação básica em Minas Gerais. Para tanto, 

aplicaram o inventário junto a trinta e cinco professores e realizaram entrevistas 

individuais com sete professoras. Das categorias avaliadas pelo inventário, as 

mais indicadas como geradoras de sofrimento foram: o contexto de trabalho; as 

exigências do trabalho; o sentido do trabalho, no que diz respeito ao 
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reconhecimento das atividades executadas; e por fim os efeitos do trabalho 

para a saúde, sendo encontrados quatro professores com indicação de 

presença de doenças ocupacionais. Segundo os autores, foi possível identificar 

na escola pesquisada elementos nas relações de trabalho indicadores da 

predominância de vivências de sofrimento em detrimento das de prazer. 

Ao referenciar-se na Psicodinâmica do Trabalho, outro estudo buscou 

analisar como se encontram estruturadas as relações de trabalho na 

contemporaneidade e suas repercussões para a saúde e a subjetividade do 

professor. Para tanto, Pereira, Traesel e Merlo (2013) utilizaram grupo de 

discussão e observação como instrumentos. Por conveniência, participaram do 

estudo três professores do ensino médio de uma escola pública do interior do 

Rio Grande do Sul, sendo duas professoras, com 46 e 61 anos de idade e um 

professor, com 44 anos de idade.  

Após a análise de conteúdo do material resultante do grupo de 

discussão, encontrou-se que o profissional da educação está inserido em um 

contexto de intensos desafios, múltiplas exigências e pressão por resultados. 

Identificou-se sofrimento intenso vivenciado pelos professores e relações de 

trabalho enfraquecidas. Constatou-se que os professores, mesmo diante das 

dificuldades, conseguem encontrar realização e prazer no exercício de sua 

profissão, bem como ressignificação do sofrimento ao identificarem sua 

contribuição ao processo educativo.  

Para os autores, o prazer obtido por meio do reconhecimento está 

associado à intensa dedicação e sobrecarga. O estudo apontou que as 

relações profissionais se encontram baseadas nas exigências pedagógicas, 

com pouco espaço para o não trabalho, para a interlocução e para outros 

relacionamentos, o que mostrou a necessidade de espaços de convivência e 

de fortalecimento dos laços de cooperação em busca de relações de trabalho 

mais saudáveis, concluíram Pereira, Traesel e Merlo (2013). 

De forma semelhante, visando analisar o sofrimento no trabalho sob a 

perspectiva do professor da educação básica, Reis (2017) examinou a 

realidade de uma escola pública municipal na periferia de um município do 

Estado de São Paulo. Para tanto, baseou-se no referencial teórico da 

Psicodinâmica do Trabalho e em estudos sobre a educação básica brasileira 

que analisaram os desdobramentos da Reforma do Estado nas políticas 
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educacionais e no trabalho docente. Sua análise se pautou em dados obtidos 

nos anos de 2015 e 2016 por meio de um questionário respondido por vinte e 

nove professores; entrevistas semiestruturadas realizadas com oito 

professores; documentos oficiais do ensino fundamental brasileiro e da 

educação municipal e em dados da Divisão de Medicina e Segurança do 

Trabalho sobre a saúde dos professores participantes.  

Segundo Reis (2017), as categorias de análise construídas (condições e 

rotina de trabalho; reconhecimento e relações de trabalho; autonomia e 

significado no trabalho e a condição feminina no trabalho docente) permitiram 

compreender os conflitos entre sofrimento e prazer e de que maneira 

interferem no trabalho, na subjetividade e na saúde. Os resultados do estudo 

indicaram também que o trabalho diário dos participantes se compõe de altas 

cargas de horas/aula, intensificação dos ritmos e demandas e invasão do 

trabalho nos espaços de não trabalho em um contexto de precarização objetiva 

e subjetiva. Nas relações de trabalho estabelecidas entre os pares que 

trabalham no mesmo ano escolar, o reconhecimento se mostrou pontual e 

limitado. Estratégias foram identificadas para lutar pelo reconhecimento no 

trabalho, indica a autora.  

De acordo com o estudo, metade do grupo permanece na escola todos 

os anos e parte dele compartilha um ideal político de educação transformadora. 

A unidade coletiva e contraditória contém brigas e discordâncias internas, que 

impedem e/ou criam obstáculos às relações de cooperação e solidariedade. 

Existem impedimentos objetivos e subjetivos que os alienam do sentido 

autêntico do trabalho. Sofrimento e doença foram identificados na narrativa de 

seis dos oito entrevistados e o prazer e o sofrimento coexistem, mas o 

sofrimento predomina sobre o prazer, mostrou o estudo de Reis (2017). 

Para refletir sobre as possibilidades de potencializar a saúde mental de 

profissionais da educação, Santos e Monteiro (2018) apresentaram um relato 

de experiência a partir da escuta clínica individual de servidores da educação, 

realizados entre os anos de 2016 e 2017, na região sul do país. No setor de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação local, as 

pesquisadoras realizaram o acompanhamento de oito servidores (professores e 

monitores) municipais, da rede pública de ensino infantil e fundamental, que 
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retornavam de licença prolongada após 90 dias ou mais de afastamento para 

tratamento de saúde.  

Os resultados do estudo revelaram dificuldades nos relacionamentos 

socioprofissionais, esgotamento, insegurança, desvalorização e impotência. 

Considerando os pressupostos da Psicodinâmica do Trabalho, Santos e 

Monteiro (2018) identificaram que o espaço de fala e escuta clínica qualificada 

possibilitou a elaboração das situações de sofrimento vivenciadas no contexto 

laboral docente. Para as autoras, a clínica do trabalho contribuiu para a 

ressignificação do sofrimento psíquico dos participantes e mostrou-se potente 

alternativa de intervenção. 

Por fim, em um estudo recente, Campos (2018) buscou compreender as 

repercussões da precarização e da intensificação do trabalho na saúde mental 

de docentes que atuam na rede pública estadual de ensino na cidade de 

Pelotas-RS. Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com sete docentes, 

sendo seis mulheres (86%) e um homem, com idades predominantes de 40 

anos ou mais e análise documental de jornais do sindicato local.  

Nos resultados, o autor identificou que os participantes têm sido 

sobrecarregados com inúmeras tarefas que incluem desde a preparação de 

aulas e avaliações até as novas demandas relacionadas ao trabalho 

burocrático. Os resultados do estudo apontaram, ainda, que os professores têm 

desempenhado suas atividades com autonomia relativa, afastados das 

decisões políticas. Em geral, os participantes consideram que as mudanças 

que têm ocorrido pioram suas condições de trabalho.  

No estudo, quanto à dinâmica prazer-sofrimento no trabalho, os 

resultados indicaram a predominância de sentimentos como falta de 

reconhecimento e de desvalorização entre os professores, sobretudo por parte 

dos governos. No discurso dos participantes foram identificados sinais de 

agravos à saúde por meio de sinais e sintomas relacionados ao trabalho, 

relatos de faltas ao trabalho, desmotivação constante e sofrimento. Mostraram, 

no entanto, que, em uma acepção dinâmica, o trabalho lhes propicia a vivência 

de prazer. Por fim, os resultados apontaram diferentes estratégias 

desenvolvidas para preservação da saúde mental frente aos efeitos nocivos do 

trabalho, tais como a "rotinização", a mudança de função, as estratégias para 
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organização do tempo e a estratégia coletiva do "contentamento", relata 

Campos (2018).  

Diante de alguns aspectos sobre a Psicodinâmica do Trabalho e de 

estudos que se basearam em seus pressupostos aplicando-os no âmbito da 

educação, tem-se elementos para apresentar, a seguir, os objetivos desta 

pesquisa. Na seção seguinte está o método adotado e mostra o tipo de estudo, 

participantes, instrumentos, a forma como foram analisados os dados e os 

procedimentos de pesquisa.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL  

 

Investigar o trabalho e sua relação com a saúde de professores da 

educação básica de escolas públicas em um município do sul de Minas Gerais.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar o contexto de trabalho docente, quanto à organização do 

trabalho, condições e relações socioprofissionais de trabalho;  

- Identificar o custo humano no trabalho docente, em termos físicos, 

cognitivos e afetivos; 

- Verificar os indicadores de prazer e sofrimento no trabalho docente em 

termos de realização profissional e liberdade de expressão, bem como, 

esgotamento profissional e falta de reconhecimento; e, 

- Identificar os efeitos físicos e psicossociais relacionados ao trabalho 

docente.  
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6 MÉTODO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Realizou-se uma pesquisa de campo sobre o trabalho docente a partir 

da abordagem quanti-quali para coleta e análise dos dados. A pesquisa de 

campo envolve um delineamento caracterizado por investigações em que, além 

da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas nas condições e no local em que os fenômenos ocorrem (SEVERINO, 

2016). Já a abordagem quanti-quali combina as formas quantitativa e 

qualitativa e é denominada abordagem de métodos mistos. Assim, mais que 

uma simples coleta e análise dos dois tipos de dados “envolve também o uso 

das duas abordagens em conjunto, de modo que a força geral de um estudo 

seja maior do que a da pesquisa qualitativa ou quantitativa isolada”, explica 

Creswell (2010, p. 27).  

A aplicação dos métodos quanti-quali a este estudo se deve à divisão 

em duas partes: a) ao uso do Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento, 

instrumento estruturado que auxilia no diagnóstico de indicadores críticos no 

trabalho. Baseando-se na psicometria, avalia dimensões da relação do trabalho 

com os efeitos que este pode exercer sobre o modo de o trabalhador vivenciá-

lo, e, portanto, sobre sua saúde; e b) aos dados quantitativos e qualitativos do 

perfil demográfico-ocupacional dos participantes e da entrevista com parte dos 

respondentes do inventário, que complementam os resultados encontrados no 

ITRA e agregam à apreensão do objeto de estudo.  

 

6.2 PARTICIPANTES 

 

A partir de uma amostragem por conveniência, participaram do estudo 

147 professores, com idades entre 22 e 60 anos, de ambos os sexos, que 

lecionam em 17 escolas das redes públicas municipal e estadual de ensino de 

um município no sul de Minas Gerais. Desse total, 9 foram entrevistados, pois, 

sinalizaram disponibilidade durante a coleta de dados, conforme descrito no 

item procedimentos. Foram critérios de inclusão o professor estar em exercício 

da profissão e aceitar participar da pesquisa por meio de sua assinatura ao 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi critério de exclusão o 

professor não aceitar participar da pesquisa. 

 

6.3 COLETA DE DADOS 

 

Foram instrumentos de pesquisa o Inventário de Trabalho e Riscos de 

Adoecimento (ANEXO A), o levantamento do perfil demográfico-ocupacional 

(APÊNDICE A) e a entrevista individual semiestruturada (APÊNDICE B), 

descritos a seguir.   

 

Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento 

 

O Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA) foi 

desenvolvido para traçar um perfil de fatores que podem afetar a saúde no 

trabalho, o que vai ao encontro dos objetivos deste estudo. O instrumento tem 

como objetivo mensurar distintas e interdependentes modalidades de 

representações relativas ao contexto do trabalho pelos seus respondentes, o 

que conduz a uma investigação dos riscos de adoecimento provocados no 

trabalho devido às exigências (físicas, cognitivas e afetivas), vivências e danos 

(MENDES; FERREIRA, 2007).  

O desenvolvimento do ITRA passou por três versões e validações e a 

primeira versão teve sua publicação no ano de 2003. Submetido a adaptações 

e pequenos ajustes, sua última versão foi validada em 2006 com publicação 

por Mendes (2007). Na terceira versão, o inventário foi validado com 5.437 

trabalhadores de empresas públicas federais do Distrito Federal. A validação 

psicométrica do inventário baseia-se na análise fatorial, pois, parte do 

pressuposto que diversas dimensões interdependentes e compostas por mais 

de um fator influenciam os riscos de adoecimento. Para tanto, utiliza o método 

PAF de análise, rotação oblimim, com análise de correlação para cada uma 

das escalas e de confiabilidade, explicam os autores. As escalas do inventário 

estão estruturadas em quatro categorias:  

 
- Descrição do contexto de trabalho, por meio da Escala de 
Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT); 
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- Descrição das exigências físicas, cognitivas e afetivas do trabalho, 
por meio da Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT); 
 
- Descrição do sentido do trabalho no tocante às vivências de 
prazer e sofrimento, por meio da Escala de Indicadores de Prazer e 
Sofrimento no Trabalho (EIPST); e  
 
- Descrição dos efeitos do trabalho para a saúde, por meio da Escala 
de Avaliação dos Danos relacionados ao Trabalho (EADRT) 
(MENDES; FERREIRA, 2007, p. 114).  

 

A Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT) é composta 

por três fatores: organização do trabalho (itens 1 a 11, confiabilidade de 0,72), 

relações socioprofissionais (itens 12 a 21, confiabilidade de 0,87) e condições 

de trabalho (itens 22 a 31, confiabilidade de 0,89), totalizando 31 itens, com 

eigenvalues de 1,5, variância total de 38,46%, correlações acima de 0,25 e 

KMO de 0,93, que refere-se ao teste de consistência geral dos dados. O fator 

organização do trabalho é definido como a divisão e o conteúdo das tarefas, 

normas, controles e ritmos de trabalho. O fator condições de trabalho é definido 

como a qualidade do ambiente físico, posto de trabalho, equipamentos e 

material disponíveis para a execução do trabalho e o fator relações 

socioprofissionais refere-se aos modos de gestão do trabalho, comunicação e 

interação profissional. Ao expressar as vivências dos trabalhadores em relação 

a esses fatores, a escala avalia os antecedentes do processo saúde-

adoecimento por meio da representação do contexto de trabalho.  

 

A Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT) avalia as exigências 

do trabalho quanto a três fatores: custo afetivo (itens 1 a 12, confiabilidade de 

0,84), custo cognitivo (itens 13 a 22, confiabilidade de 0,86) e custo físico (itens 

23 a 32, confiabilidade 0,91), totalizando 32 itens em sua composição. 

Apresenta eigenvalues maior que 2, variância total de 44,98%, KMO de 0,91 e 

50% das correlações acima de 0,30. O fator custo afetivo significa o dispêndio 

emocional sob a forma de reações afetivas, sentimentos e de estados de 

humor. Custo cognitivo refere-se ao dispêndio intelectual para a aprendizagem, 

resolução de problemas e tomada de decisão no trabalho e o fator custo físico 

é definido como dispêndio biomecânico e fisiológico imposto ao trabalhador 

pelas características do contexto de produção.  
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A Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) 

expressa o sentido do trabalho por meio de quatro fatores, sendo que dois 

deles avaliam o prazer no trabalho – liberdade de expressão (itens 1 a 8, 

confiabilidade de 0,80) e realização profissional (itens 9 a 17, confiabilidade de 

0,93) – e dois deles avaliam o sofrimento no trabalho – esgotamento 

profissional (itens 18 a 24, confiabilidade de 0,89) e falta de reconhecimento 

(itens 25 a 32, confiabilidade de 0,87). No total, a escala é composta de 32 

itens, eigenvalues de 1,0, variância total de 59,80%, KMO de 0,92 e 50% das 

correlações acima de 0,30. O fator liberdade de expressão refere-se à vivência 

de liberdade para pensar, organizar e falar sobre o seu trabalho e o fator 

realização profissional é conceituado como a vivência de gratificação 

profissional, orgulho e identificação com o trabalho que faz. Esgotamento 

profissional refere-se à vivência de frustração, insegurança, inutilidade, 

desgaste e estresse no trabalho e o fator falta de reconhecimento significa 

vivência de injustiça, indignação e desvalorização pelo não-reconhecimento de 

seu trabalho. 

 

Por fim, a Escala de Avaliação dos Danos relacionados ao Trabalho 

(EADRT) expressa os efeitos do trabalho para a saúde em termos de danos 

decorrentes de exigências do trabalho. É composta por três fatores: danos 

físicos (itens 1 a 12, confiabilidade de 0,88), danos sociais (itens 13 a 19, 

confiabilidade de 0,89) e danos psicológicos (itens 20 a 29, confiabilidade de 

0,93). Nessa escala, o fator danos físicos pode ser compreendido como dores 

no corpo e distúrbios biológicos. O fator danos sociais envolvem isolamento e 

dificuldades nas relações familiares e sociais. O fator danos psicológicos 

denotam sentimentos negativos em relação a si mesmo e à vida, explicam 

Mendes e Ferreira (2007). 

 

Perfil Demográfico-Ocupacional 

 

Por ocasião das respostas ao ITRA, para conhecer o perfil demográfico-

ocupacional, foram solicitadas as seguintes informações dos participantes: 
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Quadro 3 – Informações solicitadas no perfil demográfico-ocupacional 

Dados pessoais Faixa etária, sexo, estado civil, filhos, escolaridade. 

Perfil do trabalho docente 

Tempo de atuação no magistério, número de escolas 
em que trabalha, lotação estadual, municipal ou ambas, 
tipo de contrato de trabalho, tempo de atuação na 
escola participante da pesquisa, número de disciplinas 
que ministra e de alunos por turma, tempo de atuação e 
cargo atual na escola, turno(s) e regime de trabalho. 

Relação com o trabalho 

Afastamento(s) do trabalho por motivo de adoecimento 
psicológico e tempo de afastamento, consideração de 
agravo à saúde decorrente do trabalho; sentimentos e 
observações relativos ao trabalho. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao final das respostas, o participante informou sobre sua disponibilidade 

para participar de entrevista individual integrante do estudo.  

 

Entrevista 

 

Para Ferreira (2015, p. 10) “nenhum instrumento de observação pode 

substituir o conhecimento dos trabalhadores sobre as tarefas que realizam”. 

Nesse sentido, “a entrevista usada nas pesquisas em clínica do trabalho, no 

referencial da psicodinâmica, prioriza a escuta como uma premissa básica”, 

aponta Mendes (2007, p. 67). Aplicada ao objeto da psicodinâmica do trabalho, 

a autora define entrevista de pesquisa como uma técnica em que dados são 

coletados ao centrar-se na relação pesquisador-pesquisado e na fala-escuta-

fala de conteúdos manifestos e latentes sobre vivências de prazer-sofrimento, 

organização do trabalho, processos de subjetivação, mediações e saúde-

adoecimento. O sucesso de um vínculo de confiança entre pesquisador e 

pesquisado requer do pesquisador atitudes como acolhimento, valorização e 

reconhecimento do outro para estimulação e condução da entrevista, pontua. 

São objetivos da entrevista em Psicodinâmica do Trabalho: 

- Compreender sentimentos, crenças, atitudes, valores e motivações 
em relação ao comportamento das pessoas; 
 
- Compreender o objeto de pesquisa sob a perspectiva dos 
entrevistados e entender como e por que têm essa perspectiva 
particular; 
 
- Investigar a história individual e o significado e/ou processo de uma 
unidade social; 

 
- Realizar estudos descritivos e/ou exploratórios; 
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- Validar, clarificar e ilustrar dados quantitativos para melhorar a 
qualidade da interpretação (MENDES, 2007, p. 69). 

 

No presente estudo, a entrevista individual semiestruturada seguiu o 

roteiro disposto no Apêndice B. Constituído por perguntas baseadas em 

conceitos da Psicodinâmica do Trabalho, teve como objetivo complementar os 

dados coletados nos demais instrumentos de pesquisa. Para tanto, investigou a 

representação dos professores sobre: o significado do trabalho, o controle 

sobre o trabalho, o relacionamento interpessoal, a existência de prazer e de 

sofrimento no trabalho, as formas de lidar com o sofrimento e os efeitos do 

prazer e do sofrimento para o indivíduo e para o trabalho. Privilegiou-se o 

caráter voluntário para participação e realizou-se anotação das respostas dos 

participantes durante a atividade para posterior sistematização dos dados. 

 

6.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para o tratamento dos dados resultantes do Inventário de Trabalho e 

Riscos de Adoecimento (ITRA) e do perfil demográfico-ocupacional utilizou-se 

o Microsoft Excel 2016. A análise estatística utilizou o Programa Minitab versão 

18.1 e o Software estatístico para as Ciências Sociais: Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 22.0. 

 

Interpretação do Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento 

 

A interpretação dos resultados do ITRA considerou a média geral de 

cada fator, o percentual de respondentes nos intervalos das médias e a análise 

dos itens do fator e de suas respectivas médias para conhecer situações que 

influenciam os resultados gerais. Baseou-se em estatísticas descritivas 

(frequência, média e desvio-padrão) e no cálculo do coeficiente Alfa de 

Cronbach (α) para avaliar a consistência interna das respostas ao inventário e 

estimar sua confiabilidade. Realizou-se, ainda, o Teste Qui-quadrado de 

independência (x²) para verificar a ocorrência de associação estatisticamente 

significante entre fatores identificados como graves. Na interpretação dos 
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resultados do ITRA, foram adotadas as orientações de Mendes e Ferreira 

(2007, p. 115-124): 

 

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT): a escala é de 5 pontos 

(1 a 5), sendo 1 = nunca, 2 = raramente, 3 = às vezes, 4 = frequentemente, 5 = 

sempre. Está construída com itens negativos e sua análise deve ser feita por 

fator baseada em três níveis diferentes, considerando um desvio-padrão em 

relação ao ponto médio. São parâmetros para a análise dos resultados:  

 

Acima de 3,7 = avaliação mais negativa, grave (precário); 

Entre 2,3 e 3,69 = avaliação mais moderada, crítico; 

Abaixo de 2,29 = avaliação mais positiva, satisfatório. 

 

Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT): a pontuação é de 5 pontos  

(1 a 5), sendo 1 = nada exigido, 2 = pouco exigido, 3 = mais ou menos exigido, 

4 = bastante exigido e 5 = totalmente exigido. Assim como na primeira escala, 

compõe-se de itens negativos e sua análise deve ser feita por fator baseada 

em três níveis diferentes, considerando um desvio-padrão em relação ao ponto 

médio. Segundo os autores, os resultados para o custo humano no trabalho se 

classificam em: 

 

Acima de 3,7 = avaliação mais negativa, grave; 

Entre 2,3 e 3,69 = avaliação mais moderada, crítico; 

Abaixo de 2,29 = avaliação mais positiva, satisfatório. 

 

Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST): a 

pontuação é composta de 7 pontos (0 a 6) e avalia a ocorrência de vivências 

dos indicadores de prazer e sofrimento no trabalho nos últimos seis meses. 

Assim, 0 = nenhuma vez, 1 = uma vez, 2 = duas vezes, 3 = três vezes, 4 = 

quatro vezes, 5 = cinco vezes, 6 = seis vezes ou mais. Para especificação e 

qualificação da frequência com que é experimentada a vivência, deve ser 

classificada em três níveis, com um desvio-padrão para cada um. Segundo 

Mendes e Ferreira (2007), para a análise dos resultados, é necessário 
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considerar que os itens dos fatores de prazer são positivos, sendo seus 

resultados: 

 

Acima de 4,0 = avaliação mais positiva, satisfatório; 

Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada, crítico; 

Abaixo de 2,0 = avaliação para raramente, grave. 

 

Inversamente, como os itens relacionados aos fatores de sofrimento são 

negativos, a análise dos resultados se baseará em: 

 

Acima de 4,0 = avaliação mais negativa, grave; 

Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada, crítico; 

Abaixo de 2,0 = avaliação menos negativa, satisfatório. 

 

Escala de Avaliação dos Danos relacionados ao Trabalho (EADRT): a 

pontuação é de 7 pontos (0 a 6) e avalia danos provocados pelo trabalho nos 

últimos três meses. Assim, 0 = nenhuma vez, 1 = uma vez, 2 = duas vezes, 3 = 

três vezes, 4 = quatro vezes, 5 = cinco vezes, 6 = seis ou mais vezes. Segundo 

os autores, os resultados deverão ser classificados em quatro níveis: 

 

Acima de 4,1 = avaliação mais negativa, presença de doenças 

ocupacionais; 

Entre 3,1 e 4,0 = avaliação moderada para frequente, grave; 

Entre 2,0 e 3,0 = avaliação mais moderada, crítico; 

Abaixo de 1,9 = avaliação mais positiva, suportável. 

 

Os itens dessa escala retratam situações consideradas muito graves 

relacionadas à saúde, assim, a sua aparição e repetição já indicam 

adoecimento, mesmo num nível moderado. Por isso, “o ponto médio dessa 

escala, embora matematicamente seja 3,0, para fins deste inventário, é 

desdobrado em dois intervalos com variação de um desvio-padrão”, destacam 

Mendes e Ferreira (2007, p. 123). 

A análise de cada fator das escalas do ITRA e a interpretação de seu 

conjunto ocorreram de acordo com os níveis de avaliação predominantes: 
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Satisfatório ou Suportável significa um resultado positivo e produtor 
de prazer no trabalho, aspecto a ser mantido e consolidado no 
ambiente organizacional; 
 
Crítico é um resultado mediano. Indicador de situação-limite, 
potencializando o custo negativo e o sofrimento no trabalho. Sinaliza 
estado de alerta, requerendo providências imediatas a curto e médio 
prazo; 
 
Grave é um resultado negativo e produtor de custo humano e 
sofrimento no trabalho. Forte risco de adoecimento, requerendo 
providências imediatas nas causas, visando a eliminá-las e/ou 
atenuá-las (MENDES; FERREIRA, 2007, p. 116). 

 

Segundo os autores, quando a média for maior ou igual a 3,7 e/ou 

houver situação na qual a soma dos níveis crítico e grave (precário) for maior 

que o satisfatório, o nível de avaliação predominante deverá ser o grave. Essa 

interpretação se repetiu para as quatro escalas do inventário, seguida de uma 

análise qualitativa dos resultados. 

 

Interpretação das entrevistas individuais 

 

A interpretação dos dados das entrevistas individuais organizou-se nos 

moldes da análise de conteúdo, definida como: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
1977, p. 42).   
 

Construiu-se um quadro com as respostas dos participantes às 

perguntas do roteiro de entrevista e, em uma pré-análise, realizou-se uma 

leitura flutuante do material, levando em conta os objetivos do estudo. A 

organização sistemática dos dados possibilitou a identificação de indicadores 

baseados na frequência de menção por parte dos respondentes diante das 

perguntas realizadas. Por meio da exploração do material foi possível realizar 

recortes das falas em unidades comparáveis de codificação, sinalizando a 

dimensão e as direções de análise a partir das categorias temáticas 

identificadas: trabalho e sofrimento/prazer no trabalho. O tratamento dos dados 

na análise de conteúdo possibilitou a inferência e a interpretação das 
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informações de modo a complementar os resultados obtidos pelos demais 

instrumentos de pesquisa.  

 

6.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Durante o estudo foram considerados os princípios éticos das pesquisas 

em ciências humanas e sociais previstas na Resolução nº 510 do Conselho 

Nacional de Saúde (2016). Os dados foram coletados junto aos participantes 

somente após a autorização e aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí que ocorreu sob o Parecer: 

2.480.586 / Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 

80871217.4.0000.5102 e, também, mediante a assinatura do participante ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Em atendimento à resolução citada, quanto à previsão de riscos, 

considerou-se que o tema proposto pudesse, em algum momento, causar 

desconforto ao participante. Para tanto, foram indicados soluções e contornos 

para mal-estares decorrentes do estudo. Quanto aos benefícios da pesquisa e 

resultados esperados, almejou-se contribuir com a articulação dos temas 

educação e saúde por meio de discussões e reflexões sobre o trabalho 

docente e sua relação com a saúde, o sofrimento e o adoecimento do 

professor. E, ainda, almejou-se contribuir com considerações que pudessem 

agregar à promoção da saúde docente para o pleno exercício de sua profissão.  

 

6.6 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Com a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa, a 

Superintendência Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação, 

que já haviam assinado os respectivos Termos de Autorização Institucional 

consentindo a pesquisa nas escolas sob suas jurisdições, enviaram permissões 

aos diretores da escolas, com quem a pesquisadora definiu amostras, locais, 

dias e horários em que seriam coletados os dados. Foi solicitado aos órgãos 

responsáveis o número de afastamentos do trabalho por motivos de 

adoecimento psíquico, no período de 2012-2017, de docentes da educação 

básica de escolas públicas da cidade em que foi realizada a pesquisa. Devido 
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ao recebimento de somente uma parte desses dados, optou-se por não os 

mostrar no estudo.  

Durante as reuniões de módulo das escolas, no período de fevereiro a 

maio de 2018, o estudo foi apresentado aos professores pela pesquisadora. Na 

ocasião, foram convidados à participação por meio de suas respostas ao 

Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA) e ao levantamento do 

perfil demográfico-ocupacional. As respostas dos professores aos instrumentos 

de pesquisa ocorreram individualmente, por meio do acesso a um formulário 

eletrônico ou por material impresso, neste último, aplicado pessoalmente pela 

pesquisadora nas escolas. Nesta etapa, puderam manifestar a disponibilidade 

e o interesse ou não em participar da entrevista individual que, de acordo com 

a disponibilidade indicada pelo professor, foi realizada na escola do 

interessado, em data e horário acordados entre pesquisadora e professor por 

meio de e-mail indicado pelo participante. 

A cada entrevista, a pesquisadora recebeu o participante e ambos se 

apresentaram. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelo professor, foram realizados os acordos de trabalho 

(tempo de duração, celular entre outros) e, na sequência, apresentadas as 

questões de abertura e introdutória do tema consonante com a pesquisa, 

conforme roteiro (APÊNDICE B). Na entrevista, foram feitas as perguntas-

chave voltadas ao dia-a-dia de trabalho e, ao final, solicitou-se ao participante 

que registrasse em um formulário sua resposta sobre o que pensa acerca do 

tema “saúde psíquica e trabalho docente”, até então, tema principal do estudo. 

De posse de todos os registros, a pesquisadora encerrou a entrevista e 

agradeceu ao professor por sua participação. Com os dados coletados em 

campo, foi possível seu tratamento e análise e tais resultados estão 

apresentados a seguir.  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção apresenta o perfil demográfico-ocupacional dos 

participantes, os resultados das entrevistas individuais e da aplicação do 

Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento, com respectivas discussões.  

 

7.1 PERFIL DEMOGRÁFICO-OCUPACIONAL 

 

Identificou-se que, dos 147 professores participantes, a maior parte é do 

sexo feminino (75,86%), casada (64,38%), com filhos (71,11%). A escolaridade 

com graduação é de 40,41%, com pós-graduação lato sensu 50,68% e stricto 

sensu 6,16%. O resultado referente ao sexo corroborou com os dados de 

Carvalho (2018) em que o professor típico brasileiro na educação básica é do 

sexo feminino (81%). Já a escolaridade encontrada na presente pesquisa 

destoou daquela apontada pelo Censo Escolar da Educação Básica em que 

78,4% dos professores possuem nível superior completo (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2018). Porém, observa-se melhor resultado quanto ao número de 

professores com pós-graduação lato ou stricto sensu quando comparado aos 

36% de professores da educação básica com pós-graduação encontrados por 

Carvalho (2018). O Gráfico 1 mostra a faixa etária dos professores. 

 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos professores participantes 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com o Gráfico 1, as idades predominantes dos participantes 

estão entre 30 e 50 anos (67,58%). Aproximadamente 9,66% possui até 30 

anos e 22,76% possui mais de 50 anos de idade. Tais resultados se 

assemelham aos do censo escolar em que predominaram faixas etárias de 30 

a 39 anos e de 40 a 49 anos (34,50% e 31,20% do total, respectivamente), de 

acordo com o Ministério da Educação (2018). Nota-se que a população de 

docentes tem envelhecido ao longo dos anos, apresentando idades médias 

progressivamente maiores (de 41 anos, em 2017), conforme destaca Carvalho 

(2018). No Gráfico 2, tem-se o tempo de atuação no magistério. 

 

 
 

Gráfico 2 – Tempo de atuação no magistério 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme mostra o Gráfico 2, há dispersão no tempo de atuação no 

magistério. A maior parte dos professores atua no trabalho docente há mais de 

20 anos (27,08%) e a menor parte há até 5 anos (15,28%). Há, ainda, 

professores com 6 a 10 anos (23,61%) de magistério, seguidos daqueles com 

11 a 15 anos (18,06%) e os professores com 16 a 20 anos de magistério 

compõem 15,97% da amostra estudada. Considerando o tempo de atuação na 

escola participante, tem-se dados dispostos no Gráfico 3.  
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Gráfico 3 – Tempo de atuação na escola participante 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme o Gráfico 3, a maioria dos participantes trabalha na mesma 

escola no período entre 1 e 5 anos (37,67%). Acima de 15 anos, na mesma 

escola, estão 10,96% dos professores e há menos de um ano 17,81%. Entre 6 

e 10 anos estão 19,18% e entre 11 e 15 anos 14,38% dos professores. O 

Gráfico 4 mostra o tempo no cargo de professor na escola participante. 

 

Gráfico 4 – Tempo no cargo na escola participante 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Aparentemente muito semelhante ao tempo de trabalho na escola 

participante, tem-se no Gráfico 4 o tempo no cargo na mesma escola. Observa-

se que a maior parte dos respondentes exerce o cargo de professor na escola 

participante entre 1 e 5 anos (37,67%). A menor parte exerce o cargo docente 

na escola participante há mais de 15 anos (11,64%). Cerca de 20,55% é 

professor na mesma escola no período entre 6 e 10 anos, bem como 12,33% 

no período de 11 a 15 anos. Nota-se que o tempo de atuação no cargo na 

mesma escola ser de menos de um ano para 17,81% pode configurar um viés 

de pesquisa, pois, o pouco tempo de atuação na escola não permite afirmar 

nexo entre acometimentos à saúde e o trabalho.  

A análise dos Gráficos 2, 3 e 4 referentes ao tempo de atuação no 

magistério, tempo de atuação na escola participante e tempo no cargo na 

escola participante mostra, respectivamente, que: a maior parte dos 

professores atua no trabalho docente há mais de 20 anos (27,08%), está na 

mesma escola no período compreendido entre 1 e 5 anos, exercendo o cargo 

de professor (37,67%). Desses resultados, embora a maior parte dos 

professores tenha mais de 20 anos de magistério, somente até 25% desse 

tempo está na escola participante e os dados parecem indicar não ter havido, 

nesse período, desenvolvimento de carreira. Nesse cenário, o Gráfico 5 mostra 

o número de alunos por turma em que o professor ministra suas aulas. 

 

 

Gráfico 5 – Número de alunos por turma 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme pode ser observado no Gráfico 5, a maioria dos professores 

participantes trabalha com turmas de 25 a 35 alunos (50,34%) e há turmas que 

chegam a ter mais de 35 alunos, como no caso de 34,48% dos professores. 

Aproximadamente 12,41% dos participantes lecionam em turmas de 16 a 24 

alunos e um número menor de professores (2,76%) leciona em turmas de até 

15 alunos. Estes números envolvem as condições de trabalho do professor e 

podem estar relacionados a um mal-estar docente diante da impossibilidade de 

atender a totalidade dos alunos nas especificidades da relação ensino-

aprendizagem. Relacionado a esse aspecto, tem-se, no Gráfico 6, a conotação 

dos sentimentos que os professores associam ao trabalho. 

 

Gráfico 6 – Conotação dos sentimentos associados ao trabalho docente 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Não gosto do meu trabalho (Participante 25). 
 
Falta de dignidade e frustração pessoal (Participante 46). 
 
Às vezes me sinto inútil, pois alguns aluno não percebem o bem que 
o conteúdo que leciono faria na vida dele (Participante 59). 
 
Preocupações, ansiedade e nervosismo (Participante 121). 
 
Emocional abalado (Participante 125). 

 

A maioria dos sentimentos de conotação positiva em relação ao trabalho 

escritos pelos professores foi: amor, realização, satisfação, felicidade, 

confiança, gratidão, esperança e perseverança. Quanto às respostas de 

conotação positiva com ressalvas, são alguns dos relatos: 

Amo ser professora, mas hoje em dia está difícil realizar um bom 
trabalho como eu queria (Participante 7). 
 
Realização, mas com falta de reconhecimento econômico pela 
sociedade e pelos governos (Participante 32). 
 
Amo meu trabalho, mas sinto que tenho visto a vida passar muito 
rápido e não tenho aproveitado a vida (Participante 94). 

 

São exemplos de respostas ambíguas na conotação dada aos 

sentimentos que os professores associam ao trabalho docente: 

Prazer / decepção (Participante 2). 
 
Amor, frustração (Participante 5). 
Orgulho, frustração (Participante 8). 
 
Satisfeito com minha profissão. Decepcionado pela desvalorização da 
categoria em geral por parte daqueles que detém o poder 
(Participante 22). 
 
Satisfação íntima, desvalorização externa, contribuição social, 
realização pessoal, desamparo social (Participante 38). 

 

Todos esses sentimentos são expressões de vivências e merecem a 

devida atenção, seja valorizando aqueles que são protetores à saúde, seja 

cuidando daqueles que podem levar ao adoecimento docente. Demais dados 

registrados no perfil demográfico-ocupacional dos participantes apontam que a 

atuação ocorre principalmente no Ensino Fundamental I e II (73,1%), sendo, 

em sua maior parte, uma disciplina ministrada por professor na escola 

participante do estudo (60,14%). Os professores da amostra trabalham em 

duas ou mais escolas públicas municipais e/ou estaduais (56,85%); o tipo de 

contrato predominante é o efetivo (71,13%) e o regime de trabalho é horista 
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(44,06%). O trabalho docente é desenvolvido em grande parte em um turno na 

escola participante (68,27%), com número expressivo de casos em que o 

professor chega a trabalhar em dois ou até três turnos (31,73%) somente na 

escola participante. Encontrou-se ainda, que 56,85% dos professores 

trabalham em duas ou mais escolas. Todos esses resultados corroboram com 

estudos que discorreram sobre as condições de trabalho do professor da 

educação básica no país (CODO, 1999; OLIVEIRA; ASSUNÇÃO, 2010; 

OLIVEIRA; VIEIRA; 2012; TARDIF; LESSARD, 2014; PIOLLI; SILVA; 

HELOANI, 2015; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; 2016). Tais dados associados 

aos sentimentos descritos pelos professores quanto ao trabalho docente, 

denotam fatores psicossociais que podem influenciar a saúde, o desempenho e 

a satisfação no trabalho, conforme explica a Organização Internacional do 

Trabalho (1984). A seguir, estão os resultados das entrevistas individuais. 

 

7.2 ENTREVISTAS 

 

Os resultados das entrevistas individuais indicaram duas categorias 

temáticas: trabalho e prazer e sofrimento no trabalho. Seu intuito é 

complementar os resultados encontrados nos demais instrumentos. 

 

Resultados da primeira categoria: Trabalho 

 

Na primeira categoria, trabalho e prazer observou-se que, para a 

pergunta “Quem sou eu?” predominaram nas respostas referências ao 

trabalho. Ao responderem sobre o significado do trabalho na vida das pessoas, 

a maior parte relatou que o trabalho significa relacionar-se com pessoas e, em 

algumas respostas, uma fuga dos conflitos familiares.  

Ao discorrerem sobre a rotina de trabalho, todos os participantes se 

referiram às múltiplas jornadas enfrentadas em seu cotidiano. Quanto aos 

fatores considerados facilitadores para o trabalho, a maioria se referiu à 

participação da família dos estudantes e a relação com a gestão e os pares na 

escola. Sobre os fatores vistos como impeditivos para a realização do trabalho, 

a maior parte das respostas envolveu condições precárias para a realização do 

trabalho e, em alguns casos, dificuldades com o estilo de gestão na escola.  
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Quando perguntado ao professor se ele acreditava poder interferir em 

tais impedimentos, sete, dos nove docentes afirmaram que sim, a partir do 

diálogo e dos espaços de escuta. Sobre as relações entre os professores nas 

equipes de trabalho, afirmaram que deveria haver maior união entre os 

professores. E sobre as relações entre os professores e os gestores nas 

equipes de trabalho, metade considerou que existem relações favoráveis e 

metade considerou que não existem relações favoráveis.  

 

Resultados da segunda categoria: Prazer e sofrimento no trabalho 

 

Na segunda categoria, prazer e sofrimento no trabalho, ao ser 

perguntado ao professor: “Você acha que existe prazer ou sofrimento no 

trabalho docente?”, as respostas indicaram a existência de ambos, com 

predomínio do prazer no trabalho. Sobre o que as pessoas fazem para lidar 

com o sofrimento no trabalho, foi possível identificar o uso de estratégias 

defensivas diversas, tais como: reflexão, expressão das dificuldades à gestão – 

com e sem sucesso na escuta, busca de apoio, psicoterapia, tentativa de 

manter o bom humor, prática de atividades físicas, isolamento, silêncio, uso de 

drogas como álcool e tabaco.  

No que tocante aos efeitos do sofrimento no trabalho para os 

professores, as respostas indicaram a percepção do desenvolvimento de 

sintomas e a necessidade de se sentirem apoiados. Sobre os efeitos do 

sofrimento no trabalho para a escola e para a educação, a maioria se referiu ao 

não desempenho e à sensação de desistência. Em continuidade à 

apresentação dos resultados, a seguir, estão os dados referentes ao Inventário 

de Trabalho e Riscos de Adoecimento, que contemplará, em sua discussão, 

excertos das entrevistas individuais. 

 

7.3 INVENTÁRIO DE TRABALHO E RISCOS DE ADOECIMENTO 

 

A aplicação do Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA) 

possibilitou conhecer indicadores do contexto de trabalho docente, das 

exigências, das vivências de prazer e sofrimento e dos efeitos do trabalho para 
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a saúde docente. Na Tabela 1 estão os resultados gerais da percepção dos 

professores quanto às dimensões avaliadas pelo instrumento.  

 

 Tabela 1 – Resultados do ITRA 

Dimensão Fator n (%) Média DP α Predomínio 

Contexto 
de trabalho 

Organização do trabalho 92,47 3,46 0,65 0,82 

Grave Relações socioprofissionais 67,59 2,63 0,81 0,90 

Condições de trabalho 74,48 2,91 0,88 0,91 

Custo 
humano 

Físico 71,03 2,74 0,93 0,87 

Grave Afetivo 76,55 2,97 0,89 0,90 

Cognitivo 60,699 3,85 0,93 0,94 

Prazer e 
sofrimento 

Liberdade de expressão 63,38 4,07 1,11 0,90 
Satisfatório 

Realização profissional 51,41 3,92 1,46 0,94 

Esgotamento profissional 73,96 3,33 1,59 0,92 
Grave 

Falta de reconhecimento 54,93 2,39 1,75 0,95 

Danos 

Físicos 27,46 2,98 1,62 0,92 Adoecimento 

Sociais 15,49 2,00 1,54 0,89 Crítico10 

Psicológicos 19,01 2,04 1,82 0,96 Adoecimento 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme mostra a Tabela 1, os valores do Alfa de Cronbach (α) 

indicaram alta consistência interna e confiabilidade nas respostas dos 

professores ao ITRA. Na dimensão contexto de trabalho, predominou a 

percepção grave dos fatores: organização do trabalho (92,47%), relações 

socioprofissionais (67,59%) e condições de trabalho (74,48%). Para o custo 

humano no trabalho predominou a avaliação negativa, sendo graves os fatores: 

custo físico (71,03%), afetivo (76,55%) e cognitivo (60,69% - Cf. nota de 

rodapé). Sobre as vivências de prazer e sofrimento no trabalho, predominou a 

avaliação positiva para a liberdade de expressão (63,38%) e a realização 

profissional (51,41%). Isso expressa menor vivência de sofrimento e maior 

vivência de prazer no trabalho nessas dimensões e a existência de aspectos 

                                                           
9 Conforme será visto na Tabela 6, dos dados gerais da Escala de Custo Humano do Trabalho, 

a média geral 3,85 (DP=0,93) para o custo cognitivo já assinala como grave a percepção do 
fator pelos professores (60,69%), sem soma de crítico com precário e sem aplicação do desvio-
padrão. A soma das avaliações que consideraram o custo cognitivo como grave (60,69%) com 
as que o consideraram crítico (31,72%) resulta em 92,41% das respostas dos professores. 
10 Resultado a partir da média geral do fator. Não houve avaliação mais negativa pela maioria 
dos participantes, nem repetição de itens com médias críticas. Embora tenha sido identificada 
presença de doenças ocupacionais, esse não foi o resultado predominante para danos sociais. 
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que devem ser mantidos e consolidados no ambiente organizacional. Já para 

os fatores esgotamento profissional (73,96%) e falta de reconhecimento 

(54,93%) predominou a avaliação negativa, denotando percepção grave pelos 

professores, menor vivência de prazer e maior vivência de sofrimento no 

trabalho nestes aspectos avaliados.  

Como pode ser visto na Tabela 1, quanto aos danos relacionados ao 

trabalho, identificou-se nos danos físicos que a soma dos escores mais 

negativos (grave para 25,35% e presença de doenças ocupacionais para 

27,46%) superou a soma dos escores menos negativos (crítico para 16,90% e 

suportável para 30,28%), indicando o predomínio da avaliação negativa e 

presença de doenças ocupacionais. Com relação aos danos sociais, embora 

percebido como suportável para a maioria, a avaliação moderada vista na 

média geral do fator mostra-o predominantemente crítico, mesmo sendo 

observada presença de doenças ocupacionais nesta dimensão em 15,49% dos 

professores. Para o fator danos psicológicos, embora considerado suportável 

por 60,56% dos professores, notou-se aparição e repetição de itens com 

médias críticas. Isso denota presença de doenças ocupacionais nessa 

dimensão, mesmo moderadamente, o que, de fato, foi assinalado por 19,01% 

dos professores. A seguir serão apresentados e discutidos os resultados das 

quatro escalas do ITRA, complementados com dados do perfil demográfico-

ocupacional e das entrevistas. Inicialmente, na Tabela 2 estão os resultados 

gerais da Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT). 

 

Tabela 2 – Respostas à Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho 

Fator 
Avaliação  

mais negativa 
(Grave/Precário) 

Avaliação 
mais moderada 

(Crítico) 

Avaliação 
mais positiva 
(Satisfatório) 

Média DP 

 n % n % n %   

Organização 
do trabalho 

60 41,10 75 51,37 11 7,53 3,46 0,65 

Relações 
socioprofissionais 

11 7,59 87 60,00 47 32,41 2,63 0,81 

Condições 
de trabalho 

23 15,86 85 58,62 37 25,52 2,91 0,88 

    Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Conforme a Tabela 2, observa-se que na avaliação mais positiva 

(satisfatório) ocorre o predomínio do fator relações socioprofissionais (32,41%), 
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seguido do fator condições de trabalho (25,52%) e, por último, da organização 

do trabalho (7,53%). Dos fatores com avaliação mais negativa, a organização 

do trabalho se destaca (41,10%) face à avaliação das condições de trabalho 

(15,86%) e das relações socioprofissionais (7,59%). A Tabela 3 mostra os 

resultados de cada item que compõe o fator organização do trabalho. 

 

Tabela 3 – Fator Organização do Trabalho 

Item Afirmativa Média DP 

1 O ritmo de trabalho é excessivo 3,73 1,05 

2 As tarefas são cumpridas com pressão de prazos 3,64 0,97 

3 Existe forte cobrança por resultados 3,84 1,05 

4 As normas para a execução das tarefas são rígidas 3,38 1,03 

5 Existe fiscalização do desempenho 3,85 0,96 

6 O número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas 3,44 1,16 

7 Os resultados esperados estão fora da realidade 3,42 1,14 

8 Existe divisão entre quem planeja e quem executa 3,09 1,30 

9 As tarefas são repetitivas 3,22 1,16 

10 Falta tempo para realizar pausas de descanso no trabalho 3,46 1,20 

11 As tarefas executadas sofrem descontinuidade 2,99 1,03 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Os itens 1 a 11 da EACT referem-se ao fator organização do trabalho e 

as médias indicadas na Tabela 3 mostram, respectivamente, os itens: 

fiscalização do desempenho, forte cobrança por resultados, ritmo de trabalho 

excessivo e pressão dos prazos com número insuficiente de pessoas para as 

tarefas como os que mais contribuíram para a interpretação grave. Como pode 

ser visto na Tabela 2, a média geral desse fator (3,46) poderia indicar, 

inicialmente, uma avaliação mais moderada, mas, considerando um desvio-

padrão (0,65), o resultado 4,11 corrobora com 92,47% das respostas que 

indicam o predomínio da percepção do fator como grave. Tal porcentagem 

resulta da soma do precário (41,10%) com o número de professores que 

avaliou o fator como crítico (51,37%) que supera a avaliação mais positiva feita 

por 7,53% dos respondentes para o fator.  

A organização do trabalho envolve a divisão e o conteúdo das tarefas, 

normas, controles e ritmos de trabalho, explicam Mendes e Ferreira (2007). No 

presente estudo, o predomínio da percepção grave ocorreu principalmente nos 
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itens fiscalização do desempenho, forte cobrança por resultados e ritmo de 

trabalho excessivo, conforme mostra a Tabela 3.  

Tais indicadores também foram encontrados em estudos que utilizaram 

o ITRA, como no caso de Martins (2009) junto a professores do ensino 

superior. A pesquisadora, identificou como os itens mais graves para a 

organização do trabalho aqueles associados à forte cobrança por resultados e 

ao ritmo excessivo de trabalho, com pressão de prazos. Silva (2013) e Vitor e 

Santos (2014) também encontraram os itens forte cobrança por resultados e 

fiscalização do desempenho como os mais graves da organização do trabalho 

em seus estudos com o ITRA junto a professores da educação básica. Pereira, 

Traesel e Merlo (2013) encontraram um cenário de múltiplas exigências e 

pressão por resultados no trabalho do docente da educação básica em seus 

estudos. 

Para Seligmann-Silva (2013), na organização do trabalho em que estão 

presentes aspectos como pressão e rigidez, ritmos intensos, metas associadas 

à remuneração e disponibilidade permanente, nota-se maior ansiedade no 

trabalhador. De fato, Cortez et al. (2017) identificaram em seus estudos que a 

organização do trabalho tem relação com acometimentos à saúde dos 

professores. Já Tardif e Lessard (2014) afirmam que a determinação da carga 

de trabalho de um professor tem relação direta com a forma como se encontra 

a organização do trabalho em que está inserido, o que pode ser medido por 

meio do tempo de trabalho, número de matérias a lecionar, tipo de vínculo 

empregatício, diversidade de outras tarefas além do ensino (recuperação, 

tutoria ou disciplina, supervisão), atividades à noite, aos finais de semana, nas 

férias etc. Sob esse ponto de vista, na Psicodinâmica do Trabalho tem-se que: 

[...] a organização do trabalho exerce, sobre o homem, uma ação 
específica cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições, 
emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma 
história individual, portadora de projetos, de esperanças e de desejos, 
e uma organização de trabalho que os ignora (DEJOURS, 1987, 
p.173).  

 
Para exemplificar o entendimento sobre a repercussão da organização 

do trabalho para o funcionamento psíquico do trabalhador, cabe apresentar as 

respostas dos professores participantes deste estudo quando convidados na 

entrevista a discorrerem sobre a relação “saúde psíquica e trabalho docente”: 
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Dois eixos que deveriam caminhar juntos, positivamente. Em outras 
palavras, para que o trabalho docente aconteça de maneira efetiva, é 
fundamental prezar pela saúde psíquica do indivíduo (Entrevistado 1). 
O meu trabalho como professora contribui para a minha saúde 
psíquica. Através dele tenho a realização pessoal e a oportunidade 
de crescimento (Entrevistado 2). 
 
Estar em um ambiente agradável e confortável ao trabalho. Interagir 
com colegas, alunos e direção de forma "desarmada". Trabalhar com 
prazer e sentir o devido valor da profissão (Entrevistado 3). 
 
Ter qualidade e satisfação naquilo que desempenho. A qualidade no 
meu trabalho não depende somente de mim, mas também de uma 
equipe gestora consciente das suas funções e responsabilidades. 
Acredito que uma equipe integrada torna o espaço de trabalho mais 
prazeroso, mais saudável (Entrevistado 4). 
 
Difícil de conciliar. Faz-se necessário um cuidado especial no que 
refere-se à relacionamento com a comunidade escolar, à gestão 
escolar e se trabalho no dia a dia (Entrevistado 5). 
 
Um tema relevante para a classe, pois nunca foi feito um 
levantamento tão importante em relação à saúde do professor e muito 
menos em relação ao trabalho docente (Entrevistado 6). 
 
Uma relação fundamental, já que sem estar saudável psiquicamente 
o trabalho docente não é realizado em sua plenitude (Entrevistado 7). 
 
Fundamental, se um professor não estiver com saúde psíquica em 
dia, não tem como ser um bom professor (Entrevistado 8). 
 
Poder executar as tarefas sem cobranças e com apoio, construir um 
ambiente de trabalho agradável (Entrevistado 9). 

 

Essas respostas dos professores mostram que trazem consigo uma 

história individual portadora de projetos, esperanças e desejos e a necessidade 

de um ambiente de trabalho que não desconsidere suas necessidades, a 

exemplo do que assinala Dejours (1987). Para proteger a saúde desses 

trabalhadores, tais aspectos precisam ser considerados pela organização de 

trabalho nas escolas, um dos caminhos para um custo humano em equilíbrio 

com as exigências laborais. Cabe lembrar, que o contexto do trabalho docente 

é permeado também de relações socioprofissionais expressas nos modos de 

gestão do trabalho, comunicação e interação profissional. Assim, na Tabela 4 

tem-se os resultados dos itens do fator relações socioprofissionais. 
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Tabela 4 – Fator Relações Socioprofissionais 

Item Afirmativa Média DP 

12 As tarefas não estão claramente definidas 2,64 1,12 

13 A autonomia é inexistente 2,64 1,14 

14 A distribuição das tarefas é injusta 2,46 1,17 

15 Os funcionários são excluídos das decisões 2,72 1,21 

16 Existem dificuldades na comunicação entre chefia e subordinados 2,57 1,19 

17 Existem disputas profissionais nos locais de trabalho 2,85 1,14 

18 Falta integração no ambiente de trabalho 2,72 1,10 

19 A comunicação entre funcionários é insatisfatória 2,66 1,03 

20 Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional 2,71 1,14 

21 
As informações que preciso para executar minhas tarefas são de 
difícil acesso 

2,35 1,07 

    Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Na EACT, os itens 12 a 21 referem-se ao fator relações 

socioprofissionais e as médias indicadas na Tabela 4 mostram que: disputas 

profissionais, falta de integração no ambiente de trabalho, sentimento de 

exclusão das decisões e de falta de apoio das chefias para o desenvolvimento 

profissional e comunicação insatisfatória, respectivamente, são itens que se 

destacam. Na percepção dos professores, a média geral 2,63 mostrada na 

Tabela 2 indica, inicialmente, uma avaliação moderada das relações 

socioprofissionais no trabalho. Porém, face à soma do crítico (60%) com o 

grave (7,59%), a maior parte das respostas (67,59%) revela predomínio de 

uma avaliação grave, pois essa soma supera a avaliação positiva e satisfatória 

feita por 32,41% dos professores.  

Avaliações graves identificadas neste estudo quanto à presença de 

disputas profissionais, falta de integração e sentimento de exclusão das 

decisões no trabalho possuem semelhanças com os resultados encontrados 

por Martins (2009) junto a docentes do ensino superior, utilizando o ITRA. Para 

as relações socioprofissionais, a autora encontrou uma percepção crítica, com 

destaque também para disputas profissionais, comunicação deficiente entre 

colegas, ausência de integração e exclusão de decisões no local de trabalho. 

Já nos estudos de Vitor e Santos (2014) e Silva (2013) com professores da 

educação básica predominaram avaliações satisfatórias das relações 

socioprofissionais. 
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Pensar em disputas profissionais, falta de integração e sentimento de 

exclusão das decisões no ambiente de trabalho remetem ao fato de que a 

remuneração do professor muitas vezes tem sido vinculada ao desempenho 

dos alunos e a indicativos de produtividade docente, condições para 

premiações e bonificações aos trabalhadores (OLIVEIRA; VIEIRA, 2012), que 

aumentam o individualismo. Na Psicodinâmica do Trabalho, Dejours (2012) 

afirma que a introdução de mecanismos de avaliação individual de 

desempenho desestruturou a solidariedade no ambiente de trabalho. Gerou 

uma concorrência entre os trabalhadores para obter avaliações capazes de 

lhes proporcionar gratificações e de lhes proteger de riscos de punições, como 

a perda de atribuições, mudanças de cargo ou demissão e isto levou à 

banalização de condutas desleais entre colegas. Para o autor, a integração de 

um coletivo de trabalho exige confiança e é condição essencial da cooperação.  

Tardif e Lessard (2014) encontraram na literatura que alguns fatores 

contribuem para reforçar o individualismo docente, tais como: a organização 

celular do ensino, o caráter artesanal da docência, as indeterminações sobre 

critérios de êxito e o tipo de socialização profissional que leva os professores a 

se virarem sozinhos. Explicam que tais fatores passam a reforçar o 

individualismo docente que se torna um hábito induzido e mantido pelas 

próprias características do trabalho.  

Os autores encontraram também que o individualismo docente pode ser 

visto como consequência de uma organização do trabalho que isola e 

desmotiva os professores de tal forma que esse trabalhador, ao crer na 

impossibilidade de criar coletivamente mecanismos de defesa para o 

sofrimento psíquico gerado pelo trabalho, busca por seus próprios meios 

manter sua saúde mental. Assim, o individualismo passa a ser visto como uma 

estratégia de defesa, consequência e não causa de uma organização do 

trabalho que desmobiliza tal categoria profissional. Segundo Tardif e Lessard 

(2014), a cultura comum a muitos professores os leva a não acreditar que o 

todo seja maior que a soma das partes e a pensar que o tempo dedicado ao 

coletivo é um desperdício. Isso ocorre de tal forma que aqueles que se 

dispõem ao otimismo e ao trabalho em equipe tornam-se facilmente minados 

por experiências desfavoráveis “ao ponto de se poder dizer com uma certa 

consciência: você está vendo bem que isso nunca vai dar certo” (TARDIF; 
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LESSARD, 2014, p. 189). Assim, para os autores, a profissão docente 

engendra um individualismo que mantém na docência traços solitários e pouco 

colegiais.  

Sobre a consequência de relações socioprofissionais frágeis em meio à 

priorização da produtividade, Dejours (2012) assinala que tais aspectos vêm 

acompanhados de acometimentos à saúde traduzidos em patologias de 

sobrecarga de trabalho e patologias mentais. Sobre isso, Antunes (2018) 

aponta que a origem desses adoecimentos tem também como pano de fundo 

aquela crescente individualização no trabalho e a ruptura do tecido de 

solidariedade entre os trabalhadores. Para o autor, essa ruptura também 

acabou por fragilizar o acionamento das estratégias coletivas de defesa, 

tornando-se base para o aumento do adoecimento psíquico decorrente do 

trabalho. 

Face a essa realidade, Mendes (2007) relembra que a relação entre a 

organização do trabalho e os processos de subjetivação pressupõe 

investimentos do trabalhador, como sua inteligência e sua cooperação. Para a 

autora, para ser bem-sucedido, esse investimento precisa estar inserido em um 

coletivo, pois, somente dessa forma pode-se mudar a realidade de trabalho. 

Refere-se à importância de que a organização do trabalho possibilite liberdade 

para que as pessoas se expressem e sejam escutadas, ocorrendo a circulação 

da palavra. Sobre isso, Dejours (2012) comenta que a linguagem possui o 

poder de catalisar o pensamento, ou seja, ao falar com alguém, aquele que 

expressa sua opinião escuta-se, o que lhe revela dimensões de sua própria 

experiência real de trabalho que ignorava até então. É o milagre da palavra que 

“produz-se apenas quando frente à palavra viva há uma escuta”, afirma 

Dejours (2012, p. 177). Por fim, ao discutir sobre a importância das relações 

socioprofissionais, a Psicodinâmica do Trabalho discorre que:  

[...] o que importa é que a solidariedade, assim como o entusiasmo no 
trabalho, implica antes, a partir de sua própria experiência subjetiva 
da relação com o trabalho, a intuição ou o conhecimento e o 
reconhecimento da importância e da unicidade que a relação 
subjetiva com o trabalho tem para com a vida de cada um do coletivo: 
o colega, o subordinado e também o chefe (DEJOURS, 2012, p. 161). 

 

Assim, segundo Dejours (2012, p. 85), “[...] trabalhar não é apenas 

produzir, é também viver junto”, de tal forma que a convivência é parte 
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integrante da cooperação e suplemento contingente da alma. Todos esses 

aspectos se desenvolvem sob condições de trabalho, por isto, neste estudo, 

apresenta-se na Tabela 5 os resultados da avaliação de cada item desse fator.  

 

Tabela 5 – Fator Condições de Trabalho 

Item Afirmativa Média DP 

22 As condições de trabalho são precárias 2,94 1,22 

23 O ambiente físico é desconfortável 2,84 1,22 

24 Existe muito barulho no ambiente de trabalho 3,67 1,15 

25 O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado 2,88 1,24 

26 
Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar as 
tarefas 

3,23 1,20 

27 
O posto/estação de trabalho é inadequado para a realização das 
tarefas 

2,65 1,14 

28 
Os equipamentos necessários para a realização das tarefas são 
precários 

2,93 1,19 

29 O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado 2,68 1,21 

30 
As condições de trabalho oferecem riscos à segurança das 
pessoas 

2,23 1,12 

31 O material de consumo é insuficiente 3,06 1,13 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Os itens 22 a 31 da EACT referem-se ao fator condições de trabalho. Na 

Tabela 5, a média 3,67 (DP=1,15) indica o item “Existe muito barulho no 

ambiente de trabalho” como aquele que mais se destaca negativamente para o 

fator avaliado. Em seguida, os itens: instrumentos de trabalho e material de 

consumo insuficientes e condições e equipamentos precários de trabalho foram 

também aqueles com médias expressivas. 

Para o fator condições de trabalho, a média geral 2,91 disposta na 

Tabela 2 indica, inicialmente, percepção crítica do fator pelos professores. 

Porém, o desvio-padrão (0,88) aplicado resulta na média 3,79, que combina 

com o predomínio da avaliação grave para as condições de trabalho feita por 

74,48% dos participantes. Essa porcentagem resulta da soma da avaliação 

grave (15,86%) com a avaliação crítica (58,62%) que supera a avaliação mais 

positiva para o fator feita por 25,52% dos professores. 

Condições de trabalho referem-se à qualidade do ambiente físico, 

equipamentos e materiais disponíveis e também às relações de trabalho, 

explicam Mendes e Ferreira (2007). O ruído no ambiente de trabalho como item 
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de destaque negativo foi constatado na média 3,67 (DP=1,15). De fato, durante 

a realização da entrevista, um participante também expressou que dentre os 

fatores que impedem a realização do seu trabalho está “o ruído interno e 

externo à sala de aula que perturbam” (Entrevistado 2).  

Corroborando com esses dados, o estudo em andamento pela UFMG e 

pelo Ministério da Educação (2016) apontou o ruído intenso no local de 

trabalho como um dos fatores que mais acometem a saúde do professor. 

Cortez et al. (2017) identificaram o ruído intenso no local de trabalho como um 

dos mais pesquisados nos aspectos contextuais que acometem a saúde 

docente. Para estes últimos autores, há indícios de que o adoecimento físico e 

mental dos professores decorra das condições de trabalho, o que demanda 

estratégias relacionadas à reorganização dessas condições. 

Na presente pesquisa, a Tabela 5 mostrou que os itens instrumentos de 

trabalho e material de consumo insuficientes e condições/equipamentos 

precários de trabalho também elevaram a média relativa às condições de 

trabalho, denotando como grave a avaliação dessa dimensão pelos 

professores. Tal resultado corrobora com estudos de Oliveira e Vieira (2012) 

que identificaram adversas e precárias condições nas quais o professor exerce 

o seu trabalho no país. Além de apontados na avaliação das condições de 

trabalho, os fatores relacionados ao instrumental necessário para o 

desenvolvimento do trabalho do professor foram mencionados nas entrevistas 

como aspectos que impedem a realização do trabalho da forma desejada. Isso 

pode ser visto nos seguintes excertos das entrevistas:   

A questão material, salário, cobrança de pais e gestão por aulas 
diferentes, mas sem recursos, desdém do aluno pela aula 
(Entrevistado 1). 
 
Falta de Datashow, salas muito cheias com até 40 alunos, falta de 
material, a cota de xerox ser só para provas eu tenho 700 alunos, 
como faço com outras cópias que preciso fazer? Pago do meu bolso 
para eles não ficarem sem (Entrevistado 6). 
 
A falta de apoio dos outros professores, salário baixo, a falta de 
recursos materiais e humanos (Entrevistado 6). 
 
Desenvolvimento social, desenvolvimento de carreira, as salas com 
estrutura precária. O não desempenho e o não reconhecimento do 
aluno e seu aparente desinteresse. Devido à realidade social, muitos 
alunos já acreditam que são derrotados na vida, a escola não tem um 
sentido de futuro para eles (Entrevistado 9). 
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As dificuldades relacionadas às condições de trabalho dos professores 

participantes que foram citadas vão desde a escassez de recursos materiais e 

humanos, fatores psicossociais, relacionamentos a precárias estruturas de 

salas de aula. Não menos importante é a referência à questão salarial, o que 

contribui para o sentimento de desvalorização do trabalho docente. Além dos 

baixos salários conferidos à categoria profissional docente na educação básica, 

tem-se em algumas regiões do país o não pagamento nem mesmo do piso 

estabelecido em lei. A menção às dificuldades em termos de relações com os 

próprios alunos e sua família, com os colegas de trabalho e com os gestores 

também tem relação com as condições de trabalho, por isso, pode-se dizer que 

tais dificuldades podem conduzir ao desgaste e ao sentimento de impotência 

do professor, afetando sua saúde. Especialmente sobre a escassez de 

recursos, quando perguntado aos professores se consideravam que poderiam 

interferir em fatores impeditivos do trabalho, foram respostas:  

Eles devem falar, não devem tirar dinheiro do próprio bolso para 
custear recursos que a escola deveria oferecer. Já fiz muito isso, não 
faço mais. Tem professores que tiram dinheiro do seu salário para os 
alunos não ficarem sem material (Entrevistado 1). 
 
Não. Sentimos impotência. É impossível, por exemplo, mudar o 
número de alunos por turma, porque esse é um problema estrutural 
(Entrevistado 3). 
 
Sim. Se se unissem mais (Entrevistado 5). 
 
Sim. Eles precisam procurar saber o porquê, questionar. Tem espaço 
para isso, mas muitos não fazem, têm medo, principalmente por 
causa das avaliações no final do ano (Entrevistado 8). 
 
Sim. Com a simplicidade do dia-a-dia, com o diálogo (Entrevistado 9). 

 

Nota-se variação entre as respostas, há professores que acreditam 

poder agir diante dos impedimentos e aqueles que não acreditam poder agir, 

demonstrando um sentimento de impotência. Tais respostas se inserem em um 

cenário em que o trabalho é desenvolvido em grande parte em um turno 

(68,27%), mas com número expressivo de casos em que o professor chega a 

trabalhar em dois ou até três turnos (31,73%) somente na escola participante. 

Um cenário em que 56,85% dos professores trabalham em duas ou mais 

escolas e ministram aulas para turmas em torno de 35 alunos (50,34%), 

número que chega a ser superado em muitos casos (34,48%), conforme 

identificado no perfil demográfico-ocupacional.  
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Essas condições de trabalho e os sentimentos dos professores sobre 

suas possibilidades de ação influenciam na ocorrência de problemas de saúde, 

pois fazem parte do ambiente em que os professores vivem e trabalham, 

constituindo-se parte dos determinantes da saúde dessa população, conforme 

entendem a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde e a 

Organização Mundial da Saúde (BUSS; FILHO, 2007). De fato, Chaves e 

Garrido (2010, p. 2) destacam que fatores psicossociais estão presentes nas 

condições de trabalho e podem estar associados ao mal-estar e ao 

adoecimento docente. Sob essa ótica, Esteve (1999a) aponta que escassez de 

recursos materiais e condições precárias de trabalho afetam a motivação e a 

implicação do professor. Assim, Antunes (2018, p. 158) mostra que esses 

pontos presentes nas condições de trabalho desenham “[...] um mapa dos 

acidentes e doenças oriundos da atividade laborativa” e acabam por converter, 

paulatinamente, o ambiente de trabalho em espaços de adoecimento. O 

contexto de trabalho em sua organização, relações e condições exigem 

fisicamente, afetivamente e cognitivamente do professor. Assim, na Tabela 6 

tem-se os resultados gerais da Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT). 

 

Tabela 6 – Respostas à Escala de Custo Humano do Trabalho 

Fator 
Avaliação  

mais negativa 
(Grave) 

Avaliação  
mais moderada 

(Crítico) 

Avaliação 
 mais positiva 
(Satisfatório) 

 
Média 

 
DP 

 n % n % n %   

Custo físico 25 17,24 78 53,79 42 28,97 2,74 0,93 

Custo afetivo 32 22,07 79 54,48 34 23,45 2,97 0,89 

Custo cognitivo 88 60,69 46 31,72 11 7,59 3,85 0,93 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 6, das avaliações mais positivas feitas pelos professores, 

tem-se primeiramente o custo físico (28,97%), seguido do custo afetivo 

(23,45%) e, depois, o custo cognitivo (7,59%). Dos fatores com avaliações mais 

negativas, este último se destaca (60,69%), face às avaliações negativas do 

custo afetivo (22,07%) e do custo físico (17,24%). Os resultados de cada item 

desses fatores estão nas Tabelas de 7 a 9, a seguir.  
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Tabela 7 – Fator Custo Físico 

Item Afirmativa Média DP 

23 Usar a força física 1,82 1,09 

24 Usar os braços de forma contínua 3,22 1,49 

25 Ficar em posição curvada 2,37 1,32 

26 Caminhar 3,14 1,45 

27 Ser obrigado a ficar em pé 3,54 1,44 

28 Ter que manusear objetos pesados 1,73 0,96 

29 Fazer esforço físico 2,10 1,25 

30 Usar as pernas de forma contínua 3,26 1,53 

31 Usar as mãos de forma repetida 3,52 1,44 

32 Subir e descer escadas 2,74 1,49 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 7, os itens 23 a 32 da ECHT referem-se ao fator custo físico e 

as médias dos itens mostram que ficar em pé (3,54, DP=1,44) e usar as mãos 

de forma repetida (3,52, DP=1,44) se destacam. Em seguida, respectivamente, 

destacam-se também os itens: uso contínuo das pernas e dos braços, 

caminhar e subir e descer escadas. Observa-se na Tabela 6 pelo escore 2,74 

(DP=0,93) que, em média, o fator custo físico é percebido por 53,79% dos 

professores como crítico. Contudo, predomina a avaliação grave, pois a soma 

do crítico (53,79%) com o precarizado (17,24%) resulta em valor (71,03%) que 

supera a avaliação mais positiva (28,97%) do fator. As exigências afetivas e 

cognitivas que permeiam o cotidiano laboral têm relação direta com as 

exigências físicas. Por isso, tem-se na Tabela 8 a avaliação de cada item do 

fator custo afetivo. 
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Tabela 8 – Fator Custo Afetivo 

Item Afirmativa Média DP 

1 Ter controle das emoções 4,06 1,04 

2 Ter que lidar com ordens contraditórias 3,39 1,15 

3 Ter custo emocional 3,74 1,16 

4 Ser obrigado a lidar com a agressividade dos outros 3,74 1,29 

5 Disfarçar os sentimentos 3,47 1,35 

6 Ser obrigado a elogiar as pessoas 2,34 1,30 

7 Ser obrigado a ter bom humor 2,97 1,42 

8 Ser obrigado a cuidar da aparência física 2,82 1,30 

9 Ser bonzinho com os outros 2,70 1,33 

10 Transgredir valores éticos 2,31 1,52 

11 Ser submetido a constrangimentos 1,96 1,28 

12 Ser obrigado a sorrir 2,23 1,36 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 8, os itens 1 a 12 da ECHT referem-se ao fator custo afetivo. 

As médias apresentadas mostram que os itens: ser obrigado a lidar com a 

agressividade dos outros, custo emocional, ter de disfarçar os sentimentos e de 

lidar com ordens contraditórias e, com destaque, ter controle das emoções 

foram os que mais elevaram a média geral do fator. Tal média (2,97) mostrada 

na Tabela 6, assinala, inicialmente, avaliação moderada e crítica do custo 

afetivo. Com um desvio-padrão aplicado (0,89), o resultado (3,86) dialoga com 

a avaliação da maior parte dos professores que considerou grave o custo 

afetivo no trabalho. Isso se comprova em 76,55% das repostas, resultado da 

soma do grave (22,07%) com o crítico (54,48%) que supera a avaliação 

satisfatória (23,45%). A Tabela 9 apresenta a avaliação de cada item do fator 

custo cognitivo. 
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Tabela 9 – Fator Custo Cognitivo 

Item Afirmativa Média DP 

13 Desenvolver macetes 2,74 1,36 

14 Ter que resolver problemas 3,86 1,13 

15 Ser obrigado a lidar com imprevistos 3,97 1,10 

16 Fazer previsão de acontecimentos 3,55 1,24 

17 Usar a visão de forma contínua 4,03 1,13 

18 Usar a memória 4,13 1,12 

19 Ter desafios intelectuais 3,96 1,17 

20 Fazer esforço mental 3,97 1,18 

21 Ter concentração mental 4,05 1,14 

22 Usar a criatividade 4,21 1,05 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Os itens 13 a 22 da ECHT referem-se ao fator custo cognitivo descritos 

na Tabela 9. O item criatividade é o de maior custo cognitivo ao professor 

(M=4,21, DP=1,05, em que 5 é o valor máximo da escala). Respectivamente: 

memória, concentração mental, uso contínuo da visão, esforço mental, 

obrigação de lidar com imprevistos, desafios intelectuais e ter de resolver 

problemas, todos com expressiva média, mais denotaram exigência da 

cognição do professor no trabalho. Conforme a Tabela 6, dos dados gerais, a 

média geral 3,85 (DP=0,93) do custo cognitivo já assinala como grave a 

percepção do fator pelos professores (60,69%), sem soma de crítico com 

precário/grave e sem aplicação de desvio-padrão. De fato, a soma das 

avaliações que consideraram o custo cognitivo como grave (60,69%) com as 

avaliações que o consideraram crítico (31,72%) resulta em 92,41% das 

respostas dos professores. 

Aos serem observados os resultados dispostos nas Tabelas 6 a 9 

referentes ao custo humano no trabalho, considera-se afirmar que exigências 

físicas do trabalho podem ser agravadas pelas dimensões afetivas e cognitivas. 

O custo físico refere-se ao dispêndio biomecânico e fisiológico imposto ao 

trabalhador pelas características do contexto de produção e o custo afetivo 

envolve o dispêndio emocional sob a forma de reações afetivas, sentimentos e 

de estados de humor (MENDES; FERREIRA, 2007). Uma participação nesta 

pesquisa ilustra a conotação afetiva do trabalho docente na educação básica: 
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Apesar das condições de trabalho serem bastante precárias, há 
dificuldades de toda ordem, desde a falta de todo tipo de recurso 
material até os problemas sócio-econômico-culturais que são 
refletidos em uma sala de aula, amo muito o que faço, pois vejo o 
magistério como uma forma de darmos uma contribuição ainda que 
mínima para o progresso - principalmente moral - da humanidade 
(Participante 4). 

 

Diante dessa realidade, identificou-se que ter controle das emoções foi a 

dimensão que mais se destacou no fator custo afetivo, característica também 

encontrada por Martins (2009), Silva (2013) e Vitor e Santos (2014) em seus 

estudos utilizando o Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento com 

professores. A exigência de controle das emoções no ambiente de trabalho 

docente, lidar com a agressividade dos outros e com ordens contraditórias e ter 

de disfarçar sentimentos remetem à Tardif e Lessard (2014) ao afirmarem que 

o trabalho docente perpassa um investimento emocional e afetivo por ter em 

sua natureza o relacionamento interpessoal. Sobre esse investimento e seu 

retorno, um professor relatou neste estudo o sentimento de que “Às vezes os 

esforços e dedicação são inúteis” (Participante 63). Ora, em um contexto em 

que se notam agressividade, contradições, individualismo e competições há 

espaço propício para a emergência de sofrimento psíquico. Codo e Batista 

(1999) se referem a esse sofrimento como decorrente das interdições que a 

realidade do trabalho nas escolas impõe à afetividade e às emoções do 

professor.  

Esses entendimentos também envolvem o custo cognitivo docente frente 

à realidade do trabalho, ou seja, um dispêndio intelectual para a aprendizagem, 

resolução de problemas e tomada de decisão, conforme explicam Mendes e 

Ferreira (2007). No presente estudo, o custo cognitivo no trabalho foi percebido 

como grave pela maior parte dos professores, com destaque para o item 

criatividade como o mais dispendioso. Itens como: memória, concentração 

mental, uso contínuo da visão, esforço mental, obrigação de lidar com 

imprevistos, desafios intelectuais e ter de resolver problemas foram os demais 

que se destacaram enquanto exigência da cognição do professor no trabalho, 

conforme Tabela 9. Tardif e Lessard (2014) referem que a compreensão das 

características cognitivas da docência necessita da compreensão do contexto 

do trabalho interativo cotidiano. Embora os autores não considerem o 
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componente cognitivo como constituinte desse elemento central do trabalho 

docente (contexto do trabalho interativo), afirmam ser inegável sua importância.  

Seligmann-Silva (2013) discorre sobre a relação das dimensões físicas, 

cognitivas e afetivas no trabalho. Para a autora, a atividade intelectual é 

inseparável da mobilização de sentimentos e emoções. Assim, quando o 

trabalho cognitivo é intenso e continuado, o espaço da afetividade é 

sacrificado, com consequências para a saúde mental e todo o psicossomático. 

Quando há esforço intenso e continuado de autocontrole emocional, há 

prejuízos para raciocínio, concentração, atenção e outras facetas do trabalho 

cognitivo. Em paralelo, explica a autora, ocorrem alterações na fisiologia 

potencialmente adoecedoras, o que pode ser observado por meio da elevação 

da pressão arterial, por exemplo. A intensidade do trabalho afetivo pode 

precipitar um tipo de exaustão em que a atividade mental é globalmente 

prejudicada, encontrou na literatura Seligmann-Silva (2013).  

Discorrer sobre as exigências físicas, afetivas e cognitivas presentes no 

trabalho remete ao Teste Qui-quadrado (x²) aplicado neste estudo para 

conhecer a associação estatisticamente significante entre alguns fatores 

identificados como graves no trabalho e nos efeitos para a saúde do professor. 

A escolha da organização do trabalho como um dos fatores para o teste 

considerou sua relevância para a Psicodinâmica do Trabalho, a hipótese deste 

estudo e a avaliação dessa dimensão como grave segundo os professores na 

pesquisa. A escolha dos fatores custo afetivo e custo cognitivo para o teste 

referiu-se as suas relações com a saúde mental do trabalhador, aspecto 

relevante para este estudo, bem como terem sido avaliados como graves pelos 

professores na pesquisa. O Gráfico 7 relembra os resultados do fator 

organização do trabalho, base para as posteriores associações: 
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Gráfico 7 – Resultados do fator organização do trabalho 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Conforme apontado, a avaliação dos itens da organização do trabalho 

indicou que o fator foi percebido pelos professores como grave. Isso fica mais 

evidente ao se observar no Gráfico 7 que a média para cada item da 

organização do trabalho tem sua maior correspondência no intervalo de 

escores graves, em detrimento do crítico e do satisfatório. Sua associação com 

os fatores custo afetivo e cognitivo está disposta no Gráfico 8.  
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Gráfico 8 – Resultados dos fatores custo afetivo e custo cognitivo 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

O Gráfico 8 mostra que a média para cada item dos fatores custo afetivo 

e custo cognitivo avaliados pelos professores teve sua maior correspondência 

no intervalo de escores graves, em detrimento do crítico e do satisfatório, com 

destaque para o custo cognitivo do trabalho docente. O Teste Qui-quadrado 

(x²) dessas dimensões com o fator organização do trabalho indica p=0,000 

para o custo afetivo e p=0,006 para o custo cognitivo, confirmando a forte 

associação entre esses fatores. 

Tais indicadores sugerem que melhorias na organização do trabalho 

docente nas escolas repercutiriam positivamente nas exigências e no custo 

afetivo e cognitivo docente. Sobre esta inferência, encontrou-se em Seligmann-

Silva (2013) que aspectos como cansaço mental do trabalho intelectual 

intensificado e exaustão emocional devem ser considerados ao se pensar em 

reestruturações organizacionais.  
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Vale destacar que, ao tratar de organização do trabalho e custo humano, 

pode-se dizer que, sob o ponto de vista da Psicodinâmica do Trabalho, é 

possível a vivência de prazer que denote sentido ao trabalho, mesmo em 

contextos precarizados (MENDES, 2007). Uma organização do trabalho que 

propicie a cooperação, a mobilização da inteligência prática e os espaços 

coletivos para as pessoas se expressarem tornam possível um trabalho que 

assume o sentido de prazer. Para a Mendes (2007), a inteligência prática 

contribui para minimizar o sofrimento no trabalho, mas sua efetividade requer 

uma validação social, o que pressupõe o reconhecimento expresso pela 

hierarquia e pelos pares. Tais vivências contribuiriam para a minimização dos 

custos cognitivos e afetivos em meio à organização do trabalho docente, 

ampliando o sentido do trabalho e protegendo a saúde do professor. Assim, 

sobre este sentido e significado do trabalho, a Tabela 10 mostra os resultados 

gerais da Escala de Indicadores de Prazer-Sofrimento no Trabalho (EIPST). 

 

 Tabela 10 – Respostas à Escala de Indicadores de Prazer-Sofrimento no Trabalho 

Fator 

Avaliação 
para 

raramente 
(Grave) 

Avaliação  
mais  

negativa  
(Grave) 

Avaliação 
menos 

negativa 
(Satisfatório) 

Avaliação 
moderada 
(Crítico) 

Avaliação 
mais 

positiva 
(Satisfatório) 

Média DP 

 n % n % n % n % n %   

Liberdade  
de expressão 

12 8,45 - - - - 40 28,17 90 63,38 4,07 1,11 

Realização  
profissional 

19 13,38 - - - - 50 35,21 73 51,41 3,92 1,46 

Esgotamento 
profissional 

- - 54 38,03 37 26,06 51 35,92 - - 3,33 1,59 

Falta de  
reconhecimento 

- - 28 19,72 64 45,07 50 35,21 - - 2,39 1,75 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados da Tabela 10 indicam vivência satisfatória do fator liberdade 

de expressão para 63,38% dos participantes e do fator realização profissional 

para 51,41%. Avaliações mais negativas estão na vivência dos fatores 

esgotamento profissional (38,03%) e falta de reconhecimento (19,72%), 

quando comparados aos demais fatores. As Tabelas de 11 a 14, a seguir, 

mostram os resultados dos itens desses quatro fatores avaliados. 
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Tabela 11 – Fator Liberdade de Expressão 

Item Afirmativa Média DP 

1 Liberdade com a chefia para negociar o que precisa 3,40 1,97 

2 Liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas 4,69 1,71 

3 Solidariedade entre os colegas 4,88 1,54 

4 Confiança entre os colegas 4,09 1,73 

5 Liberdade para expressar minhas opiniões no local de trabalho 4,05 1,90 

6 Liberdade para usar a minha criatividade 4,75 1,59 

7 Liberdade para falar sobre o meu trabalho com as chefias 4,14 1,92 

8 Cooperação entre os colegas 4,47 1,51 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 11, os itens 1 a 8 da EIPST referem-se ao fator liberdade de 

expressão. As médias mostram que o item solidariedade entre colegas 

(M=4,88, DP=1,54 em que 6 é o valor máximo da escala) indica a maior 

vivência de prazer nesse fator avaliado. Em seguida, os itens: liberdade para 

usar a criatividade, para falar sobre o trabalho com colegas, cooperação entre 

colegas, liberdade para falar sobre o trabalho com chefias e para expressar 

opiniões no trabalho são os demais que mais tornaram tal dimensão satisfatória 

na avaliação dos professores. Cabe denotar que o fator liberdade de expressão 

recebeu também avaliação crítica de 28,17% e grave de 8,45% dos 

professores, conforme mostra a Tabela 10. A avaliação de cada item do fator 

realização profissional está apresentada na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Fator Realização Profissional 

Item Afirmativa Média DP 

9 Satisfação 3,96 1,78 

10 Motivação 3,68 1,90 

11 Orgulho pelo que faço 4,85 1,61 

12 Bem-estar 4,12 1,79 

13 Realização profissional 4,04 1,85 

14 Valorização 2,96 1,96 

15 Reconhecimento 3,07 1,93 

16 Identificação com as minhas tarefas 4,39 1,60 

17 Gratificação pessoal com as minhas atividades 4,23 1,70 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na escala, os itens 9 a 17 da EIPST referem-se à realização profissional 

e as médias indicadas na Tabela 12 mostram o item orgulho pelo que faço 

(M=4,85, DP=1,61, sendo 6 o valor máximo da escala) como o que denota 

maior vivência de prazer na dimensão avaliada. Em seguida, os itens: 

identificação com minhas tarefas, gratificação pessoal com minhas atividades, 

bem-estar e realização profissional indicam também a dimensão como 

satisfatória na avaliação dos professores. Nesse fator realização profissional, 

observa-se pela Tabela 10 que a média geral 3,92 (DP=1,46) confirma o 

predomínio de avaliação satisfatória feita por 51,41% dos professores. Essa 

dimensão ainda foi avaliada como crítica por 35,21% e grave para 13,38%, 

denotando, para esses últimos, rara vivência de realização profissional. A 

Tabela 13 mostra a avaliação de cada item do fator esgotamento profissional. 

 

Tabela 13 – Fator Esgotamento Profissional 

Item Afirmativa Média DP 

18 Esgotamento emocional 4,02 1,87 

19 Estresse 4,03 1,92 

20 Insatisfação 3,01 1,86 

21 Sobrecarga 3,80 1,92 

22 Frustração 3,26 2,09 

23 Insegurança 2,77 2,06 

24 Medo 2,42 2,08 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tabela 13, os itens 18 a 24 da EIPST referem-se ao fator 

esgotamento profissional e os itens: estresse, esgotamento emocional, 

sobrecarga e insatisfação são os que mais elevaram a média correspondente à 

vivência avaliada, indicando presença de sofrimento no trabalho. Conforme 

apresentado na Tabela 10, a média geral do fator 3,33 (DP=1,59) indica 

inicialmente moderada vivência de esgotamento profissional. Porém, a 

avaliação feita por 73,95% dos professores, resultante da soma do crítico 

(35,92%) com o grave (38,03%), supera a avaliação menos negativa para o 

fator (26,06%), denotando o predomínio da avaliação grave. A Tabela 14 

mostra os resultados de cada item do fator falta de reconhecimento.  
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Tabela 14 – Fator Falta de Reconhecimento 

Item Afirmativa Média DP 

25 Falta de reconhecimento de meu esforço 2,92 2,14 

26 Falta de reconhecimento de meu desempenho 2,99 2,14 

27 Desvalorização 2,77 2,20 

28 Indignação 2,85 2,15 

29 Inutilidade 1,97 2,05 

30 Desqualificação 1,70 1,89 

31 Injustiça 2,39 2,08 

32 Discriminação 1,55 1,96 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 14, os itens 25 a 32 da escala referem-se ao fator falta de 

reconhecimento e, respectivamente, os itens: falta de reconhecimento do 

desempenho e do esforço, sentimento de indignação, de desvalorização e de 

injustiça tiveram expressiva dispersão do desvio-padrão em relação ao ponto 

médio e são aqueles que mais elevaram a média correspondente à vivência de 

falta de reconhecimento no grupo pesquisado. A média geral 2,39 (DP=1,75) 

mostrada na Tabela 10, denota inicialmente moderada vivência de falta de 

reconhecimento no trabalho. Porém, face à soma do crítico (35,21%) com o 

grave (19,72%), o resultado (54,93%) indica o predomínio da avaliação grave 

para o fator, pois supera a avaliação satisfatória feita por 45,07% dos 

professores. 

Assim, prazer e sofrimento no trabalho foram encontrados neste estudo 

por meio dos indicadores de realização profissional, liberdade de expressão, 

esgotamento profissional e falta de reconhecimento. O fator liberdade de 

expressão refere-se à vivência de liberdade para pensar, organizar e falar 

sobre o seu trabalho (MENDES; FERREIRA, 2007). Observou-se um destaque 

da solidariedade entre colegas como um item que denotou vivência de prazer 

no trabalho. Também puderam ser identificadas experiências de cooperação, 

liberdade para criar e falar sobre o trabalho com colegas e gestores, conforme 

Tabela 11. Essas vivências no trabalho contribuem para a reconstrução de 

processos de subjetivação e do coletivo, abrem espaço para que o trabalhador 

possa se mobilizar, pensar, agir e criar estratégias para transformar a 

organização do trabalho, reapropriando-se de si e do coletivo, orienta Mendes 
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(2007). Tais resultados indicaram que há professores que encontram prazer e 

sentido no coletivo de trabalho e essas experiências diminuem as vivências de 

sofrimento, protegendo sua saúde.  

Esse entendimento também pode ser aplicado para o fator realização 

profissional, que tem relação com a vivência de gratificação profissional, 

orgulho e identificação com o trabalho que se faz, explicam Mendes e Ferreira 

(2007). Segundo os resultados do estudo, o item “orgulho pelo que faço” foi o 

que mais denotou vivência de prazer na dimensão avaliada. Notou-se que os 

itens: identificação com as tarefas, gratificação pessoal com as atividades, 

bem-estar e realização profissional também tornaram tal dimensão satisfatória, 

de acordo com a Tabela 12. Relatos ilustram o lugar que o trabalho docente 

ocupa na vida de alguns professores entrevistados:  

O trabalho do professor é uma influência, uma referência para os 
alunos. Na vida, a educação é o primeiro passo. Eu acredito no que 
eu faço, acredito como essencial. Sou idealista (Entrevistado 7). 
 
É tudo. Eu amo o que eu faço (Entrevistado 8). 
 
É mais que o dinheiro, é um espaço de crescimento, de 
relacionamento entre as pessoas. Eu aprendo muito com meus 
alunos, com a escola, com o trabalho (Entrevistado 9). 
 

A realização profissional e os relatos mencionados nas entrevistas 

denotam vivências de prazer no trabalho e remetem a sua centralidade 

enquanto formador de identidade, o que pode ser observado nas respostas dos 

professores entrevistados quando lhes foi perguntado “Quem sou eu?”: 

Gosto muito do que faço (Entrevistado 1). 
 
Alguém que busca autoconhecimento, que tem amor pelo trabalho, 
pelos alunos. Estou me preparando para a aposentadoria, não sei 
como será depois, não gostaria de deixar de trabalhar  
(Entrevistado 2).  
 
Alguém que se orgulha e gosta do trabalho (Entrevistado 3). 
 
Um professor que procura conhecer a história do aluno, sua vida, sua 
origem, que procura não generalizar (Entrevistado 7). 
 
Sou professora, prestativa, ajudo sempre os outros e esqueço de mim 
(Entrevistado 8).  
 
Um pai de família, um trabalhador, professor que acredita na 
importância do trabalho que faz. Sou além de um professor, sou um 
educador (Entrevistado 9). 
 

Nota-se a referência ao trabalho na maior parte das respostas dos 

professores ao se apresentarem, confirmando a relevância do trabalho para o 
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desenvolvimento da identidade. De fato, Dejours (2010) entende que a 

identidade é o alicerce da saúde mental e do aprimoramento da resistência 

psíquica face aos desafios da vida. Por isso, a importância de que o trabalho 

possibilite uma identificação prazerosa e satisfatória. 

Ainda ao tratar de aspectos que envolvem a saúde mental, encontrou-se 

também neste estudo o sofrimento no trabalho por meio dos indicadores de 

esgotamento profissional e falta de reconhecimento. Essas experiências 

denotam sentimentos de frustração, insegurança, inutilidade, desgaste e 

estresse no trabalho, bem como de injustiça, indignação e desvalorização pelo 

não-reconhecimento do trabalho, apontam Mendes e Ferreira (2007). A 

vivência de esgotamento profissional foi maior identificada nos indicadores: 

estresse, esgotamento emocional, sobrecarga e insatisfação, conforme Tabela 

13. Quanto à falta de reconhecimento, identificou-se que os professores 

participantes sentem a falta de reconhecimento do seu desempenho e do seu 

esforço e sentimentos de indignação, de desvalorização e de injustiça, 

conforme Tabela 14. Todos esses aspectos denotam vivências de sofrimento 

no trabalho. Ao referirem-se sobre seus sentimentos como professor, alguns 

participantes assinalaram11: 

Desmotivação, falta de valorização de todos os tipos, desesperança 
quanto a possíveis melhoras (Participante 9). 
 
Insatisfeita, desamparada, desanimada, sobrecarregada 
emocionalmente (Participante 37). 
 
Falta de reconhecimento, muita luta, insatisfação com os resultados 
obtidos (Participante 26).  

 

Esses relatos remetem a Dejours (1987) ao relacionar o esgotamento do 

corpo à organização do trabalho. O contexto de trabalho do docente da 

educação básica é permeado por uma organização do trabalho imersa em 

contradições, regulações e controles, relativa autonomia, exigências de 

desempenho e produtividade em meio às precárias condições de trabalho, o 

que contribui para que a profissão docente seja considerada uma das mais 

estressantes no mundo. Nesse cenário, Mendes (2007, p. 50) aponta que o 

sofrimento acaba por apresentar-se “como uma reação, uma manifestação da 

resistência e da insistência em viver em ambiente precarizado”, atuando como 

                                                           
11 Cf. Gráfico 6 – Conotação dos sentimentos associados ao trabalho docente. 
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um mobilizador contra o adoecimento em nome da manutenção da saúde. Um 

relato durante a pesquisa ilustra bem esse mecanismo “Não me sinto 

desvalorizado pelos alunos, mas sim pelo sistema de ensino. Ser professor 

hoje é ser sofressor” (Participante 141). Para a autora, o sofrimento ou “ser 

sofrente” não é um mal em si mesmo, mas mostra-se constituinte do humano e 

do trabalho, parte da condição humana que opera como mobilizador dos 

investimentos para a transformação da realidade. 

Com os resultados das vivências de prazer e sofrimento no trabalho, 

pode-se afirmar que a ressignificação do sofrimento poderá acontecer na 

medida em que o professor encontrar o sentido do trabalho em suas vivências 

de prazer, aponta Mendes (2007). Tais vivências pareceram prevalecer para 

alguns professores entrevistados quando lhes foi perguntado sobre o 

predomínio de prazer ou sofrimento no trabalho: 

Para mim, há mais prazer (Entrevistado 2). 
 
Hoje o que predomina para mim é o prazer (Entrevistado 8).  
 
Ambos. Para mim, predomina o prazer (Entrevistado 9). 
 

Esses relatos podem ser entendidos como fatores positivos por 

indicarem prazer no trabalho e, de fato, para encontrá-lo, a dinâmica do 

reconhecimento surge como constituinte do processo de ressignificação do 

sofrimento e do fortalecimento da identidade psicológica e social do 

trabalhador. Como bem assinalou um professor durante a entrevista: 

 
O reconhecimento é uma injeção de ânimo para o professor 
(Entrevistado 9).  

 

Sobre o reconhecimento, Dejours (2010) denota uma relação direta com 

a identidade do sujeito e com sua saúde mental. Assim, o chamado julgamento 

da beleza, que se refere ao reconhecimento da qualidade do trabalho pelos 

pares, promove um sentimento de pertencimento que diminui o sofrimento e 

“exorciza” a solidão, explica o autor. Ao passo que o julgamento de utilidade do 

trabalho pela hierarquia confere também uma validação social que minimiza o 

sofrimento no trabalho e cria caminhos para a vivência de prazer. Isso ocorre 

de tal forma que “[...] apenas quando obtenho o reconhecimento da utilidade e 

da qualidade do meu trabalho é que tenho a satisfação intensa da minha 

relação com o trabalho”, assinala Dejours (2010). Com os resultados referentes 
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às vivências de prazer e sofrimento no trabalho pode-se afirmar que, na 

medida em que o professor encontrar no ambiente de trabalho a liberdade de 

expressão, a realização profissional e o reconhecimento, ele encontrará 

também maior sentido no trabalho, maiores fatores de proteção para sua saúde 

e, com isso, menos estresse e esgotamento profissional. 

Após discussões sobre o contexto, as exigências e as vivências de 

prazer e sofrimento, são apresentados os últimos dados da aplicação do ITRA. 

Foram identificados efeitos físicos e psicossociais relacionados ao trabalho por 

meio da Escala de Avaliação dos Danos relacionados ao Trabalho (EADRT) e 

seus resultados gerais estão na Tabela 15.  

 

 Tabela 15 – Respostas à Escala de Avaliação dos Danos Relacionadas ao Trabalho 

Fator 
Avaliação  

mais negativa 
(Adoecimento) 

Avaliação 
moderada 

para 
frequente 
(Grave) 

Avaliação 
moderada 
(Crítico) 

Avaliação 
mais 

positiva 
(Suportável) 

Média DP 

 n % n % n % n %   

Danos físicos 39 27,46 36 25,35 24 16,90 43 30,28 2,98 1,62 

Danos sociais 22 15,49 13 9,15 30 21,13 77 54,23 2,00 1,54 

Danos psicológicos 27 19,01 17 11,97 12 8,45 86 60,56 2,04 1,82 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Tabela 15 mostra que, das avaliações mais positivas, tem-se que 

60,56% dos professores consideraram os danos psicológicos relacionados ao 

trabalho suportáveis, seguidos dos danos sociais (54,23%), depois os danos 

físicos (30,28%). Avaliações mais negativas, indicando a presença de 

adoecimento ocupacional, aparecem em 27,46% das respostas associadas aos 

danos físicos, 19,01% dos danos psicológicos e 15,49% dos danos sociais. 

Nas Tabelas de 16 a 18 estão as avaliações de cada item da presente escala. 
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Tabela 16 – Fator Danos Físicos 

Item Afirmativa Média DP 

1 Dores no corpo 3,89 2,03 

2 Dores nos braços 3,58 2,13 

3 Dor de cabeça 3,77 2,08 

4 Distúrbios respiratórios 2,13 2,33 

5 Distúrbios digestivos 2,27 2,22 

6 Dores nas costas 3,57 2,19 

7 Distúrbios auditivos 1,83 2,16 

8 Alterações do apetite 2,35 2,24 

9 Distúrbios na visão 2,38 2,17 

10 Alterações no sono 3,66 2,28 

11 Dores nas pernas 4,00 2,11 

12 Distúrbios circulatórios 2,30 2,32 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os itens 1 a 12 da EADRT se referem ao fator danos físicos e, das 

médias indicadas na Tabela 16, destaca-se o item dores nas pernas (M=4,00 

DP=2,11, sendo 5 o valor que se aproxima do máximo da escala). Na 

sequência, os demais itens: dores no corpo, dor de cabeça, alterações no 

sono, dores nos braços e dores nas costas, com expressiva dispersão do 

desvio-padrão em relação ao ponto médio, são aqueles que mais elevaram a 

média do fator danos físicos. Neste fator, a média geral (2,98) mostrada na 

Tabela 15 indica, inicialmente, avaliação moderada, denotando como crítico o 

dano físico para os professores. Porém, a soma dos escores mais negativos 

(grave para 25,35% e presença de doenças ocupacionais para 27,46%) supera 

a soma dos escores menos negativos (crítico para 16,90% e suportável para 

30,28%), o que indica o predomínio da avaliação mais negativa e a presença 

de doenças ocupacionais. A aparição e repetição de itens com médias críticas 

na Tabela 16, bem como a aplicação do desvio-padrão à média geral do fator 

na Tabela 15, que foi de 2,98 (DP=1,62) para 4,60, confirmam tal avaliação 

mais negativa que denota predomínio da presença de doenças ocupacionais 

em termos físicos no grupo pesquisado. Na Tabela 17, tem-se a avaliação de 

cada item do fator danos sociais.  
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Tabela 17 – Fator Danos Sociais 

Item Afirmativa Média DP 

13 Insensibilidade em relação aos colegas 1,69 1,86 

14 Dificuldades nas relações fora do trabalho 1,61 1,82 

15 Vontade de ficar sozinho 3,00 2,34 

16 Conflitos nas relações familiares 2,19 1,98 

17 Agressividade com os outros 1,59 1,88 

18 Dificuldade com os amigos 1,58 1,96 

19 Impaciência com as pessoas em geral 2,32 1,99 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os itens 13 a 19 indicadas na Tabela 17 referem-se ao fator danos 

sociais da EADRT. Das médias, destaca-se o item vontade de ficar sozinho 

(M=3,00, DP=2,34). Os demais itens: impaciência com pessoas em geral, 

conflitos nas relações familiares, insensibilidade em relação aos colegas e 

dificuldades nas relações fora do trabalho, com expressiva dispersão do 

desvio-padrão em relação ao ponto médio, são os que mais elevaram a média 

correspondente à frequência de danos sociais relacionados ao trabalho no 

grupo pesquisado. Na Tabela 15, a avaliação positiva denota como suportável 

o dano social para 54,23% dos professores, valor que supera a soma dos 

valores dos demais níveis de avaliação e corrobora com o fato de não ter 

havido repetição de itens com médias críticas na Tabela 17. Contudo, embora 

suportável para a maioria, a avaliação moderada vista na média geral do fator 

2,00 (DP=1,54) mostra-o predominantemente crítico, sendo observada também 

presença de doenças ocupacionais na dimensão social para 15,49% dos 

professores. A Tabela 18 apresenta a avaliação de cada item do fator danos 

psicológicos. 
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Tabela 18 – Fator Danos Psicológicos 

Item Afirmativa Média DP 

20 Amargura 1,75 2,11 

21 Sensação de vazio 2,02 2,20 

22 Sentimento de desamparo 2,05 2,25 

23 Mau-humor 2,36 2,05 

24 Vontade de desistir de tudo 2,04 2,26 

25 Tristeza 2,26 2,18 

26 Irritação com tudo 2,35 2,15 

27 Sensação de abandono 1,97 2,17 

28 Dúvida sobre a capacidade de fazer as tarefas 1,92 2,02 

29 Solidão 1,60 2,04 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 18, os itens 20 a 29 referem-se ao fator danos psicológicos 

da escala em análise e as médias indicadas mostram nos itens: mau-humor, 

irritação, tristeza, sentimento de desamparo e de abandono, com expressiva 

dispersão do desvio-padrão em relação ao ponto médio, aqueles que mais 

elevaram a média correspondente à frequência de danos psicológicos no grupo 

pesquisado. Inicialmente, nota-se na Tabela 15 uma avaliação positiva 

atribuída ao fator danos psicológicos, denotando-o como suportável para 

60,56% dos professores, valor que supera a soma dos escores dos demais 

níveis de análise. No entanto, a aparição e a repetição de itens com médias 

críticas na Tabela 18 indica presença de doenças ocupacionais na dimensão 

psicológica, mesmo moderadamente, o que, de fato, foi assinalado por 19,01% 

dos professores. 

Esses dados remetem aos resultados do perfil demográfico ocupacional, 

em que a maior parte dos professores declarou não ter se afastado do trabalho 

por motivo de adoecimento psíquico (80,82%), porém, um número significativo 

referiu já ter vivenciado acometimento à saúde que pudesse relacionar com o 

trabalho ao longo da vida laboral (65,28%). Tais resultados parecem indicar 

que o professor participante, ao adoecer, se permite mostrar acometida a 

saúde física, mas parece minimizar sintomas de sofrimento psíquico ou mesmo 

o adoecimento desta dimensão da saúde. Cabe lembrar que muitos 

acometimentos de ordem emocional produzem sintomas físicos, e vice-versa, o 



123 
 

que pode ter sido desconsiderado pelos professores ao responderem à 

questão. Muitos acometimentos físicos podem ser acometimentos 

psicossomáticos, inclusive. 

Os danos físicos são dores no corpo e distúrbios biológicos, os danos 

sociais envolvem isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais e 

os danos psicológicos denotam sentimentos negativos em relação a si mesmo 

e à vida, explicam Mendes e Ferreira (2007). Sobre os danos físicos foi 

possível identificar a presença de doenças ocupacionais, com destaque para 

as dores nas pernas, seguido de dores no corpo, dor de cabeça, alterações no 

sono, dores nos braços e dores nas costas, conforme Tabela 16. Nos danos 

sociais, destacou-se o item vontade de ficar sozinho, conforme Tabela 17, e 

sobre o fator danos psicológicos itens como mau-humor, irritação, tristeza, 

sentimento de desamparo e de abandono foram os que mais elevaram a média 

correspondente à frequência destes danos no grupo pesquisado, como mostra 

a Tabela 18. Os indicadores do inventário de trabalho e riscos de adoecimento 

para os efeitos para a saúde associados ao trabalho encontrados neste estudo 

assemelharam-se aos identificados por Martins (2009), Silva (2013) e Vitor e 

Santos (2014). 

Estudos de Esteve (1999b) a partir de publicações americanas e 

europeias mostraram também acometimentos à saúde de professores com a 

presença de mal-estar e suas consequências: esgotamento, cansaço físico 

permanente e ansiedade. No Brasil, Codo (1999) também já havia identificado 

efeitos físicos, sociais e sofrimento psíquico devido às dificuldades enfrentadas 

pelos professores para realizarem seu trabalho. Oliveira e Vieira (2012) 

também encontraram agravos à saúde do professor da educação básica e 

Diehl e Marin (2016) constataram acometimentos à saúde em um estudo sobre 

o adoecimento mental em professores brasileiros entre 2010 e 2015. Cortez et 

al. (2017) chegaram a listar uma série de sintomas físicos e psíquicos em 

professores em seus estudos.  

Todas essas pesquisas e os resultados dos efeitos do trabalho para a 

saúde dos professores encontrados no presente estudo relembram que “[...] a 

maioria das doenças mentais e físicas é influenciada por uma combinação de 

fatores biológicos, psicológicos e sociais”, conforme aponta a Organização 

Mundial da Saúde (2001, p. 30). Dejours (1987) afirma que a vida psíquica é 
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um patamar de integração dos diferentes órgãos que compõem o organismo de 

tal forma que repercute sobre a saúde física e mental. E Seligmann-Silva 

(2013, p. 1066) mostra que “[...] na atualidade, aspectos do trabalho assumem 

papel central e decisivo para originar e desenvolver processos de desgaste 

mental”. Sobre os efeitos do trabalho para a saúde, cabe lembrar: 

[...] O trabalho é um elemento central na construção da saúde e 
identidade dos indivíduos e que sua influência transcende o tempo da 
jornada de trabalho propriamente dita e se estende para toda a vida 
familiar e tempo do não trabalho (HELOANI; LANCMAN, 2004, p. 82). 

 

Assim, diante de todos os resultados encontrados do levantamento do 

perfil demográfico-ocupacional, das entrevistas e do inventário de trabalho e 

riscos de adoecimento, bem como dos achados na literatura e demais 

pesquisas, pode-se dizer que o trabalho que compromete a saúde docente 

produz efeitos que perpassam professor, escola e educação, pois tratam-se de 

efeitos que reverberam e, certamente, se fazem sentir nos prejuízos à 

sociedade como um todo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração 
Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão 

Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal 
Toda vez que a bruxa me assombra o menino me dá a mão 

Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir 
Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor 

Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver 
Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal 

Bola de meia, bola de gude 
O solidário não quer solidão 

Toda vez que a tristeza me alcança o menino me dá a mão 
Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto fraqueja ele vem pra me dar a mão. 
 

(Fernando Brant e Milton Nascimento, 1996) 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi investigar o trabalho e a sua 

relação com a saúde de professores da educação básica de escolas públicas 

em um município do sul de Minas Gerais. Para tanto, centrou-se nos 

indicadores provenientes do contexto de trabalho docente, das exigências, das 

vivências de prazer e sofrimento e dos efeitos do trabalho para a saúde dos 

professores.  

Com base em seus resultados, confirma-se a hipótese inicial de que a 

organização do trabalho no contexto escolar estudado possui potencial de 

causar prejuízos à saúde psíquica do professor. Isso se comprovou por meio 

do teste qui-quadrado (x²) em que se evidenciou que o custo cognitivo e o 

custo afetivo possuem forte associação com o fator organização do trabalho. 

Além dos custos afetivo e cognitivo e da organização do trabalho, as 

dimensões: condições de trabalho, relações socioprofissionais, custo físico, 

esgotamento profissional e falta de reconhecimento foram os mais graves na 

percepção dos professores e, por isto, denotam também potencial de causar 

prejuízos à saúde psíquica do docente participante. Por meio dos resultados 

relativos aos danos físicos, sociais e psicológicos encontrados, identificou-se 

que tanto há riscos de adoecimento como há adoecimentos ocupacionais no 

grupo pesquisado.  

Assim, no presente estudo, houve predomínio de avaliação mais 

negativa para o contexto de trabalho, denotando percepção grave dos fatores 
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organização do trabalho, relações socioprofissionais e condições de trabalho, 

sendo a organização do trabalho aquele que mais se destacou negativamente 

nas avaliações dos professores. Sobre o custo humano no trabalho também 

predominou a avaliação mais negativa, indicando como graves os fatores 

avaliados: custo físico, afetivo e cognitivo, sendo este último o mais grave, 

segundo os participantes. Em nenhuma dessas dimensões estudadas 

predominou a avaliação mais positiva do que negativa com itens sentidos como 

satisfatórios, tanto quanto ao contexto de trabalho quanto ao custo humano. 

Sobre as vivências de prazer e sofrimento no trabalho houve predomínio 

de avaliação mais positiva para os fatores liberdade de expressão e realização 

profissional, o que expressa menor vivência de sofrimento e maior vivência de 

prazer no trabalho nestas dimensões, bem como a existência de aspectos que 

devem ser mantidos e consolidados no ambiente organizacional, por serem 

fatores de proteção para a saúde. Já para os fatores esgotamento profissional 

e falta de reconhecimento predominou a avaliação mais negativa denotando 

percepção grave, o que indicou menor vivência de prazer e maior vivência de 

sofrimento no trabalho nessas dimensões, mostrando-se fatores de risco para 

adoecimento.  

Por fim, sobre os danos relacionados ao trabalho, identificou-se que os 

itens da escala retrataram situações consideradas muito graves relacionadas à 

saúde, por isto teve-se especial atenção a sua aparição e repetição. Denota-se 

que o fator danos sociais, embora considerado suportável para a maioria dos 

professores, teve avaliação moderada expressiva, revelando-se um fator 

crítico. Esse resultado indicou situação-limite que potencializa o custo negativo 

e o sofrimento no trabalho, sinalizando estado de alerta e a necessidade de 

providências imediatas a curto e médio prazo. Houve, ainda, a constatação da 

presença de doenças ocupacionais relacionadas aos danos físicos, sociais e 

psicológicos, mesmo moderadamente. Todos os indicadores que denotaram 

avaliação negativa (grave) como predominante ou risco/presença de 

adoecimento revelaram custo humano no trabalho e a necessidade de 

providências imediatas nas causas, visando eliminá-las e/ou atenuá-las. 

Considera-se que uma fragilidade da pesquisa foi o número reduzido de 

participantes diante de um método que utilizou a abordagem quanti-quali para a 

coleta e análise dos dados em campo. Este fato pode representar um viés de 
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pesquisa e, com isto, os resultados encontrados não pretendem ser 

generalizados. Outro aspecto refere-se ao uso do inventário de trabalho e 

riscos de adoecimento para a coleta de dados que pode ser limitado pela perda 

de especificidades que se tornariam mais acessíveis por meio de uma maior 

observação do contexto das escolas e pela escuta de um número maior de 

professores em enquetes ou entrevistas. Assim, alcançou-se no estudo a 

objetivação, mas não o processo de subjetivação mais completo, nos moldes 

da Psicodinâmica do Trabalho que privilegia a escuta e a deliberação do 

trabalhador.  

Nesse sentido, para semelhantes estudos futuros, mesmo que se opte 

por instrumentos com enfoque quantitativo para a coleta de dados nas escolas, 

sugere-se que sejam adotadas também a observação do contexto de trabalho 

e a escuta de um maior número de pessoas. Como sugere Mendes (2007) 

esses instrumentos propiciarão maior acesso ao invisível, à apreensão da 

prática do trabalho, à mobilização para o fazer, ao engajamento, à 

subjetividade e ao “trabalho vivo” do professor que lhe faz encontrar sentido e 

significado em suas ações. Assim, será possível o alcance de resultados cada 

vez mais próximos da realidade e do objeto de estudo pesquisados. 

Acredita-se que as informações geradas por esta pesquisa 

possibilitaram discussões e reflexões sobre o trabalho e sua relação com a 

saúde, o sofrimento psíquico e o adoecimento do professor, tema discutido em 

estudos que, em sua grande parte, tecem conclusões sobre a urgência do 

estabelecimento de ações que busquem a prevenção do adoecimento docente 

e a promoção de sua saúde. Considera-se que tais resultados possam 

contribuir para o cotidiano escolar e para educação na medida em que se 

discutiu a importância do contexto de trabalho em sua organização, em suas 

condições e relações socioprofissionais. Foi possível identificar a importância 

da solidariedade, da cooperação e do acolhimento nas relações de trabalho, do 

reconhecimento pelos pares e pela gestão, dos espaços de escuta e de 

deliberação. Esses aspectos envolvem ações e gestos que independem de 

políticas públicas e que, na simplicidade do dia-a-dia, têm um efeito muito 

positivo para a saúde coletiva e para o trabalho cotidiano.  

Presume-se que a escuta pelos agentes escolares entre si possa 

propiciar a identificação e a interpretação de fontes de satisfação e de 
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sofrimento no trabalho, o que lhes possibilitará encontrar estratégias coletivas 

para minimizá-lo ou torná-lo suportável, orienta Mendes (2007). Em um sentido 

mais amplo, os resultados encontrados podem ser vistos como indicadores 

para um acompanhamento mais aproximado dos resultados de exames 

periódicos de saúde dos professores, pois foi identificada a presença de 

docentes no exercício do trabalho em riscos ou mesmo em situação de 

adoecimento. Assim, os indicadores deste estudo podem contribuir para ações 

e/ou programas de prevenção, de saúde ocupacional, de qualidade de vida no 

trabalho pelos gestores das instituições escolares participantes e outras que 

reconheçam os propósitos e resultados do presente estudo.  

Pode-se dizer que esse estudo agrega também por ter se tratado de 

uma investigação diagnóstica com população expressiva como a categoria 

profissional dos professores da educação básica, mesmo que delimitado a um 

município e a objetivos específicos. Enfim, por meio desta pesquisa, considera-

se que foi possível contribuir com a produção de conhecimento ao aproximar 

os campos da educação e da saúde, fundamentais para o desenvolvimento de 

uma sociedade. 

A junção da organização do trabalho em meio a frágeis relações 

socioprofissionais e precárias condições de trabalho, bem como da falta de 

reconhecimento em meio a cobranças constantes por resultados fazem com 

que o professor participante sinta exigências físicas, afetivas e cognitivas além 

daquelas que seriam naturais ao exercício do trabalho. Com isso, emergem o 

sofrimento psíquico e o até adoecimento no professor, que vê sua capacidade 

de desenvolver o trabalho prejudicada.  

Embora pareçam invisíveis e silenciosos, o sofrimento psíquico ou 

mesmo o adoecimento docente possuem repercussões amplas e não se 

reduzem ao professor. Conforme apontado pelo Ministério do Trabalho (2018a) 

as consequências do adoecimento relacionado ao trabalho podem ser notadas 

na perda de produtividade, no aumento de absenteísmo, em ações judiciais e 

em perdas financeiras. Para o trabalhador significa perda da saúde, do convívio 

social e familiar e de renda. Para o país resulta em aumento de gastos 

públicos, prejuízos ao seu desenvolvimento com repercussões na vida de todos 

os cidadãos.  
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Um sofrimento psíquico ou um adoecimento reduzem as possibilidades 

de um professor exercer seu trabalho como poderia ou gostaria e isto afeta sua 

identidade profissional, pois aumenta o sentimento de desvalorização, 

insatisfação e descontentamento com o magistério. O adoecimento docente faz 

com que o professor tenha reduzida sua capacidade de ensinar, de mostrar, de 

instruir e de educar. Por isso, considera-se fundamental a atenção dos 

dirigentes quanto à saúde docente. 

Os resultados deste estudo apontaram os principais fatores que afetam 

negativamente a saúde do docente participante e propõe que sejam adotadas 

práticas que promovam a atenção à saúde dos professores. E para os fatores 

do trabalho que afetam positivamente a saúde do professor, considera-se a 

importância de cada vez mais exercitar-se a solidariedade, a cooperação, a 

união, o reconhecimento e a gratidão, pois tratam-se de fatores de proteção ao 

adoecimento e contribuem para o equilíbrio da saúde psíquica dos professores, 

seja em sua vida laborativa, seja em sua vida como um todo.  
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ANEXO A 

INVENTÁRIO DE TRABALHO E RISCOS DE ADOECIMENTO (ITRA)  

 

Instruções: 

 

O objetivo desta pesquisa é coletar informações sobre as dimensões do 

trabalho que constituem fatores de riscos para a saúde a qualidade de vida no 

trabalho.  

 

As respostas contribuirão para a proposta de intervenções que visem à 

prevenção e à promoção da saúde psíquica do professor da educação básica. 

 

É uma pesquisa sob a responsabilidade técnico-científica do “Grupo de 

Estudos em Contextos relacionados à Aprendizagem” e do “Centro de Estudos 

e Pesquisas em Educação”, da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás). 

 

Ao responder não é necessário se identificar. As informações prestadas por 

você são sigilosas e serão analisadas em conjunto com as informações 

fornecidas por seus colegas.  

 

É um questionário composto de quatro escalas e algumas questões abertas ao 

final. Ao responder ao questionário, fique atento para as instruções de 

respostas. 

 

Sua participação é fundamental! 

 

Desde já agradecemos. 

 

Equipe da Univás. 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DO CONTEXTO DE TRABALHO (EACT) 
 
Leia os itens abaixo e escolha a alternativa que melhor corresponde à avaliação que 
você faz do seu contexto de trabalho.  
 

NUNCA RARAMENTE ÀS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

 
 

  

O ritmo de trabalho é excessivo  1 2 3 4 5 

As tarefas são cumpridas com pressão de prazos 1 2 3 4 5 

Existe forte cobrança por resultados  1 2 3 4 5 

As normas para a execução das tarefas são rígidas 1 2 3 4 5 

Existe fiscalização do desempenho 1 2 3 4 5 

O número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas 1 2 3 4 5 

Os resultados esperados estão fora da realidade  1 2 3 4 5 

Existe divisão entre quem planeja e quem executa  1 2 3 4 5 

As tarefas são repetitivas 1 2 3 4 5 

Falta tempo para realizar pausas de descanso no trabalho 1 2 3 4 5 

As tarefas executadas sofrem descontinuidade 1 2 3 4 5 

As tarefas não estão claramente definidas 1 2 3 4 5 

A autonomia é inexistente 1 2 3 4 5 

A distribuição das tarefas é injusta  1 2 3 4 5 

Os funcionários são excluídos das decisões 1 2 3 4 5 

Existem dificuldades na comunicação entre chefia e subordinados 1 2 3 4 5 

Existem disputas profissionais nos locais de trabalho 1 2 3 4 5 

Falta integração no ambiente de trabalho  1 2 3 4 5 

A comunicação entre funcionários é insatisfatória  1 2 3 4 5 

Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional  1 2 3 4 5 

As informações que preciso para executar minhas tarefas são de difícil 
acesso 

1 2 3 4 5 

As condições de trabalho são precárias 1 2 3 4 5 

O ambiente físico é desconfortável 1 2 3 4 5 

Existe muito barulho no ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 

O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado 1 2 3 4 5 

Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar as tarefas 1 2 3 4 5 

O posto/estação de trabalho é inadequado para a realização das tarefas 1 2 3 4 5 

Os equipamentos necessários para a realização das tarefas são precários  1 2 3 4 5 

O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado  1 2 3 4 5 

As condições de trabalho oferecem riscos à segurança das pessoas 1 2 3 4 5 

O material de consumo é insuficiente  1 2 3 4 5 
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ESCALA DE CUSTO HUMANO NO TRABALHO (ECHT) 
 

Escolha a alternativa que melhor corresponde à avaliação que você faz das 
exigências decorrentes do seu contexto de trabalho. 
 

NADA 
EXIGIDO 

POUCO 
EXIGIDO 

MAIS OU 
MENOS 
EXIGIDO 

BASTANTE 
EXIGIDO 

TOTALMENTE 
EXIGIDO 

1 2 3 4 5 

 
Ter controle das emoções  1 2 3 4 5 

Ter que lidar com ordens contraditórias  1 2 3 4 5 

Ter custo emocional 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a lidar com a agressividade dos outros 1 2 3 4 5 

Disfarçar os sentimentos 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a elogiar as pessoas 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a ter bom humor 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a cuidar da aparência física 1 2 3 4 5 

Ser bonzinho com os outros 1 2 3 4 5 

Transgredir valores éticos 1 2 3 4 5 

Ser submetido a constrangimentos 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a sorrir 1 2 3 4 5 

Desenvolver macetes 1 2 3 4 5 

Ter que resolver problemas 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a lidar com imprevistos 1 2 3 4 5 

Fazer previsão de acontecimentos 1 2 3 4 5 

Usar a visão de forma contínua 1 2 3 4 5 

Usar a memória 1 2 3 4 5 

Ter desafios intelectuais 1 2 3 4 5 

Fazer esforço mental 1 2 3 4 5 

Ter concentração mental 1 2 3 4 5 

Usar a criatividade 1 2 3 4 5 

Usar a força física 1 2 3 4 5 

Usar os braços de forma contínua 1 2 3 4 5 

Ficar em posição curvada 1 2 3 4 5 

Caminhar 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a ficar em pé 1 2 3 4 5 

Ter que manusear objetos pesados 1 2 3 4 5 

Fazer esforço físico 1 2 3 4 5 

Usar as pernas de forma contínua 1 2 3 4 5 

Usar as mãos de forma repetida 1 2 3 4 5 

Subir e descer escadas 1 2 3 4 5 

 
  



142 
 

 ESCALA DE INDICADORES DE PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO (EIPST) 
 
Avaliando o seu trabalho nos últimos seis meses, marque o número de vezes em 
que ocorreram vivências positivas e negativas. 

 

NENHUMA 
VEZ 

UMA 
VEZ 

DUAS 
VEZES 

TRÊS 
VEZES 

QUATRO 
VEZES 

CINCO 
VEZES 

SEIS 
OU MAIS 
VEZES 

0 1 2 3 4 5 6 

 
Liberdade com a chefia para negociar o que precisa 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Solidariedade entre os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Confiança entre os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para expressar minhas opiniões no local de trabalho 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para usar a minha criatividade 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para falar sobre o meu trabalho com as chefias 0 1 2 3 4 5 6 

Cooperação entre os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Satisfação 0 
 

1 2 3 4 5 6 

Motivação 0 1 2 3 4 5 6 

Orgulho pelo que faço 0 1 2 3 4 5 6 

Bem-estar 0 1 2 3 4 5 6 

Realização profissional 0 1 2 3 4 5 6 

Valorização 0 1 2 3 4 5 6 

Reconhecimento 0 1 2 3 4 5 6 

Identificação com as minhas tarefas 0 1 2 3 4 5 6 

Gratificação pessoal com as minhas atividades 0 1 2 3 4 5 6 

Esgotamento emocional 0 1 2 3 4 5 6 

Estresse 0 1 2 3 4 5 6 

Insatisfação 0 1 2 3 4 5 6 

Sobrecarga 0 1 2 3 4 5 6 

Frustração 0 1 2 3 4 5 6 

Insegurança 0 1 2 3 4 5 6 

Medo 0 1 2 3 4 5 6 

Falta de reconhecimento de meu esforço 0 1 2 3 4 5 6 

Falta de reconhecimento de meu desempenho 0 1 2 3 4 5 6 

Desvalorização 0 1 2 3 4 5 6 

Indignação 0 1 2 3 4 5 6 

Inutilidade 0 1 2 3 4 5 6 

Desqualificação 0 1 2 3 4 5 6 

Injustiça 0 1 2 3 4 5 6 

Discriminação 0 1 2 3 4 5 6 
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  ESCALA DE AVALIAÇÃO DOS DANOS RELACIONADOS AO TRABALHO (EADRT) 
 
Os itens a seguir tratam dos tipos de problemas físicos, psicológicos e sociais que 
você avalia como causados, essencialmente, pelo seu trabalho. Marque o número que 
melhor corresponde à frequência com a qual eles estiveram presentes na sua vida nos 
últimos três meses. 
 

NENHUMA VEZ UMA VEZ 
DUAS 
VEZES 

TRÊS 
VEZES 

QUATRO 
VEZES 

CINCO 
VEZES 

SEIS OU 
MAIS 

VEZES 

0 1 2 3 4 5 6 

 
Dores no corpo 0 1 2 3 4 5 6 

Dores nos braços  0 1 2 3 4 5 6 

Dor de cabeça 0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios respiratórios 0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios digestivos 0 1 2 3 4 5 6 

Dores nas costas 0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios auditivos 0 1 2 3 4 5 6 

Alterações do apetite  0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios na visão 0 1 2 3 4 5 6 

Alterações no sono 0 1 2 3 4 5 6 

Dores nas pernas 0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios circulatórios  0 1 2 3 4 5 6 

Insensibilidade em relação aos colegas  0 1 2 3 4 5 6 

Dificuldades nas relações fora do trabalho 0 1 2 3 4 5 6 

Vontade de ficar sozinho 0 1 2 3 4 5 6 

Conflitos nas relações familiares  0 1 2 3 4 5 6 

Agressividade com os outros  0 1 2 3 4 5 6 

Dificuldade com os amigos 0 1 2 3 4 5 6 

Impaciência com as pessoas em geral  0 1 2 3 4 5 6 

Amargura  0 1 2 3 4 5 6 

Sensação de vazio  0 1 2 3 4 5 6 

Sentimento de desamparo  0 1 2 3 4 5 6 

Mau-humor  0 1 2 3 4 5 6 

Vontade de desistir de tudo  0 1 2 3 4 5 6 

Tristeza  0 1 2 3 4 5 6 

Irritação com tudo  0 1 2 3 4 5 6 

Sensação de abandono  0 1 2 3 4 5 6 

Dúvida sobre a capacidade de fazer as tarefas  0 1 2 3 4 5 6 

Solidão 0 1 2 3 4 5 6 

 

Fonte: MENDES, A. M. Psicodinâmica do trabalho: teoria, método e 

pesquisas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. 
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APÊNDICE A 

PERFIL DEMOGRÁFICO-OCUPACIONAL 

 
Para finalizar, assinale as questões abaixo com um ‘X’, marcando apenas uma 
alternativa. Tenha como referência a escola onde trabalha onde lhe foi 
apresentada essa pesquisa. 
 
Faixa etária: 
(  ) Até 30 anos (  ) De 31 a 40 anos  (  ) De 41 a 50 anos  (  ) Acima de 50 anos 
 
Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino 
 
Estado Civil: 
(  ) Solteiro(a)     (  ) Casado(a)/ União estável  (  ) Separado(a)/ Divorciado(a)   
(  ) Viúvo(a)         
 
Filhos: (  ) Sim    (  ) Não 
 
Escolaridade: 
(  ) Ensino Médio  (  ) Superior  (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado  
 
Tempo de atuação no magistério: 
(  ) Até 5 anos        (  ) De 6 a 10 anos   (  ) De 11 a 15 anos   
(  ) De 16 a 20 anos    (  ) Acima de 20 anos 
 
Número de escolas em que trabalha:  (  ) 1    (  ) 2    (  ) Mais de 2 escolas 
 
Lotação: (  ) Estado    (  ) Município   (  ) Ambos 
 
Tipo de contrato de trabalho: (  ) Efetivo   (  ) Temporário    
 
Tempo de atuação nesta escola: 
(  ) Menos de 1 ano    (  ) De 1 a 5 anos        (  ) De 6 a 10 anos    
(  ) De 11 a 15 anos   (  ) Acima de 15 anos 
 
Cargo atual nesta escola: 
(  ) Professor do Ensino Fundamental I   
(  ) Professor do Ensino Fundamental II  
(  ) Professor do Ensino Médio                (  ) Outros – Especificar: 
 
Você está vinculado(a) a quantas disciplinas nesta escola? 
(  ) 1   (  ) 2   (  ) Mais de duas disciplinas 
 
Média de número de alunos por turma em que você é professor: 
(  ) Até 15 alunos (  ) 16 a 24 alunos (  ) 25 a 35 alunos  (  ) Acima de 35 alunos 
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Tempo de atuação no cargo atual nesta escola: 
(  ) Menos de 1 ano   (  ) De 1 a 5 anos   (  ) De 6 a 10 anos 
(  ) De 11 a 15 anos   (  ) Acima de 15 anos 
 
Turno(s) de trabalho nesta escola: (  ) 1 turno     (  ) 2 turnos      (  ) 3 turnos 
 
Regime de trabalho nesta Escola:   
(  ) Horista   (  ) Parcial    (  ) Dedicação exclusiva    
 
Você já esteve afastado do trabalho por motivo de adoecimento psicológico em 
alguma ocasião? Se sim, por quanto tempo no total?   
 
(  ) Não     (  ) Até 15 dias    (  ) De 16 a 30 dias  (  ) De 31 a 90 dias   
(  ) De 91 a 180 dias    (  ) Mais de 6 meses 
 
Você considera que ao longo de sua vida como professor possa ter surgido 
algum problema de saúde ocasionado pelo trabalho? 
 
( ) Nenhum  ( ) De 1 a 3 problemas de saúde  ( ) Mais de 3 problemas de saúde 
 
 
Quais sentimentos você tem em relação ao seu trabalho? 
 
_______________________________________________________________ 
 
Você possui disponibilidade para contribuir com a continuidade da pesquisa por 
meio de sua participação em uma entrevista individual? 
 
(   ) Sim    (   ) Não  
 
 
Se desejar participar da entrevista individual, escreva seu nome e e-mail para 
contato: 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Gostaria de acrescentar alguma observação? 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B  

ENTREVISTA 

 
Roteiro para a condução de entrevista individual, constituído por perguntas com base 
nos conceitos da Psicodinâmica do Trabalho: significado do trabalho, controle sobre o 
trabalho, relacionamento interpessoal, existência de prazer e de sofrimento no 
trabalho, formas de lidar com o sofrimento e efeitos do prazer e do sofrimento para o 
indivíduo e para o trabalho. 
 
Recebimento do participante 
 
Apresentações breves do pesquisador e do participante, leitura e assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.  
 
Apresentação e acordos de trabalho 
 
Apresentação do tema do estudo, acordos de trabalho (tempo de duração da 
entrevista, celular, uso de sanitário).  
 
Apresentação dos participantes 
 
1) Quem sou eu?  
 
 
Questão de abertura 
 
2) O que o trabalho significa na vida das pessoas? 
 
 
Questão introdutória 
 
3) Como é um dia de trabalho em sua rotina? 
 
 
Questões-chave 
  
Considerando seu dia-a-dia de trabalho: 
 
 
4) Que fatores facilitam a realização do seu trabalho? 
 
5) Que fatores impedem a realização do seu trabalho? 
 
6) Você acredita que os professores podem interferir nesses impedimentos? De que 
forma? 
 
7) Como você vê as relações entre os professores nas equipes de trabalho? 
 
8) Como você vê as relações entre professores e gestores nas equipes de trabalho? 
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Prazer e sofrimento no trabalho 
 
9) Você acha que existe prazer ou sofrimento no trabalho docente? 
 
10) O que as pessoas fazem para lidar com o sofrimento? 
 
11) Quais os efeitos do sofrimento no trabalho para os professores?  
 
12) Quais os efeitos do sofrimento no trabalho para a escola e para a educação? 
 
 
Encerramento 
 
Agradecimento à participação. Entrega, para registro e devolução pelo professor ao 
pesquisador, da ficha a seguir.  
 
 

 
Para mim, “Saúde Psíquica e Trabalho Docente” é: 
 
 

 

 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Declaro, para os devidos fins, que fui informado(a) sobre esta pesquisa, estou ciente dos 
seus objetivos e relevância, assim como me foram esclarecidas todas as dúvidas. Concordo 
livremente em participar do estudo, fornecendo as informações necessárias. Estou também 
ciente de que, se eu quiser, em qualquer momento, poderei retirar o meu consentimento 
deste estudo. Para tanto, assinalo minha concordância abaixo. 
 
             Ciente e de acordo. 
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TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO 

(CESSÃO DE DIREITOS) 

 

Declaro, com este Termo, permitir a publicação da dissertação de minha 

autoria pela Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e  

(para fins de uso exclusivamente acadêmico) a ser disponibilizada no site 

oficial dessa Universidade.  

 

Título da dissertação: Estudo sobre a relação trabalho e saúde de 

professores em um município do sul de Minas Gerais 

 

Autoria: Déborah Martins de Almeida 

 

 

Por ser verdade, assino o presente Termo em meu nome.  

 

 

Assinatura: 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Pouso Alegre, _____de _________________ de ______. 

 

 


