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RESUMO 

 

Introdução: O trabalho norteia o contexto de vida dos indivíduos, proporciona a identidade 

social e atribui uma função principal na constituição da individualidade do sujeito. As 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho influenciam no fazer humano, modificando o 

modo de trabalhar e gerando conflitos internos e externos para os trabalhadores. Objetivo: 

Identificar quais os principais fatores relacionados à organização do trabalho que 

desencadeiam o sofrimento psíquico em professores da rede pública do Distrito Federal e 

apontar os impactos que o sofrimento/prazer pode causar na vida profissional e cotidiana dos 

professores e as possibilidades de contribuições da Terapia Ocupacional. Materiais e 

Método: Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, descritivo, com a participação de 

professores de uma escola pública do Distrito Federal. Os instrumentos utilizados para a 

realização da pesquisa foram o instrumento Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento 

(ITRA) e uma entrevista semiestruturada que contem perguntas relativas aos objetivos gerais 

e específicos deste estudo. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo 

(qualitativo) e por meio de estatística descritiva. Os resultados quantitativos coletados do 

ITRA foram registrados pelo programa IBM SPSS Statistics 21.0. Resultados: Os fatores 

relacionados ao contexto de trabalho dos professores obtiveram resultados críticos como: a 

organização do trabalho, relações sócio profissionais, custo afetivo, realização profissional e 

danos sociais. O fator condições de trabalho obteve um resultado grave. Considerações 

Finais: O ambiente de trabalho em que os professores estão situados e as condições precárias 

de trabalho interferem na vida pessoal, na motivação e no rendimento do profissional 

influenciando no ensino público sem qualidade.  

 

Palavras-Chaves: Professor, Trabalho, Sofrimento Psíquico, Terapia Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Psychic Suffering in Teachers : The Vision of Occupational Therapy 

 

Introduction: The work guides the context of life of individuals, provides social identity and 

assigns a primary role in the establishment of the individuality of the individual. The changes 

in the working world influence human do, changing the way of working and generating 

internal and external conflicts for workers. Objectives: To identify the main factors related to 

work organization that trigger psychological distress in public school teachers in the Federal 

District and point out the impact that suffering / pleasure can cause in working life and 

everyday teachers. Materials and Methods: This is a quantitative and qualitative, descriptive 

study, with the participation of teachers from a high school public school in the Federal 

District. The instruments used for the research were the Inventory tool Work and Illness Risk 

(ITRA) and a semi structured interview contains questions relating to the general and specific 

objectives of this study. Data were analyzed using content analysis and descriptive statistics. 

The quantitative results collected from ITRA were recorded by IBM SPSS Statistics 21.0 

software. Results: Factors related to teachers; working environment achieved critical results 

such as the organization of work, professional partner relationships, cost affective, 

professional achievement, burnout and social damage. The factor working conditions got a 

serious result. Final Thoughts: The work environment in which teachers are situated, the 

poor working conditions interfere with your personal life and your motivation and 

professional performance influencing public education without quality. 

 

KeyWords: Teacher, Working, Psychic Suffering, Occupational Therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho norteia todo um contexto de vida do indivíduo. Encadeia diretamente as 

variadas formas de inserção social do ser humano e atribui uma função principal na 

constituição da individualidade do sujeito, pois são nas relações humanas, de trabalho e o 

contato com o próximo que permite as transferências afetuosas e materiais que proporcionam, 

através das diferenças e semelhanças do outro, uma descoberta de suas peculiaridades 

(LANCMAN, 2011). 

Sociedades e indivíduos têm suas próprias compreensões sobre o trabalho em relação 

ao espaço e tempo. Entendido como o acúmulo de energia dos sujeitos para conquistar algo, 

pode também ser percebido de várias formas como satisfazer as necessidades econômicas e 

sociais (MARRA; SOUZA; MARQUES e MELO, 2013). Sendo assim, para Dimatos (1999, 

p. 18) o trabalho é:  

 

Além de propiciar a realização do homem como ser biológico, traz em seu bojo, um 

outro objetivo, qual seja, o de favorecer essa realização no nível espiritual 

psicológico. Para o alcance desse segundo objetivo, contudo, é necessário que o 

trabalho seja simultaneamente meio e fim: meio, na medida em que o seu produto 

provê a subsistência individual e a produção social; e fim, enquanto puder 

proporcionar, em algum grau, a autorealização e o crescimento dos indivíduos como 

seres humanos. (DIMATOS, 1999, p. 18). 

 

Portanto, os indivíduos permanecem grande parte do seu tempo trabalhando, gerando 

resultados, desenvolvendo o seu lado profissional e pessoal, criando assim, um espaço onde a 

capacidade e as potencialidades desses sujeitos podem ser identificadas e exploradas. E assim 

cria-se uma percepção de bem–estar nos indivíduos a partir das suas carências econômicas, 

particulares e expectativas de vida que elas possuem (NARDI e PALMA, 2015). 

Diante desse contexto, deve-se apreender que o homem tem o potencial de dar novas 

direções à sua subsistência, ou seja, ele esta situado em um seguimento de autoconstrução 

possibilitada pelo trabalho, e assim o sujeito forma grupos, modifica e cria a sua essência 

(OLIVEIRA, 2010). 

O marxismo tem demostrado um extenso debate entre os seus teóricos sobre o tema 

trabalho, da segunda metade do século XX ao início do século XXI. Traz a importância do 

trabalho na teoria de Marx como a categoria fundamental da existência humana, ou seja, no 

conjunto dos escritos marxianos, o trabalho é uma ação estabelecida da vida, pois é onde 

demonstra a dominação humana entre os outros seres vivos (OLIVEIRA, 2010).  
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Contrário a essa teoria positivista, Oliveira (2010) aborda em seu estudo que há um 

lado negativo, que declara o desaparecimento do trabalho na sociedade contemporânea, 

devido às transformações modernas, por onde prescindi de ser em condições teóricas e 

práticas, uma atividade central e uma esfera profunda de percepção dessas relações sociais, 

principalmente após a mão-de-obra viva ser substituída por recursos tecnológicos, no entanto, 

esquecem que no pensamento de Marx há uma discussão entre o componente criador do 

trabalho e seu estranhamento manifestado nas modernas relações de produção.  

Assim, o trabalho é essencial para a compreensão das mudanças em seu contexto  

histórico (MARRA; SOUZA; MARQUES e MELO, 2013), ou seja, a sociedade está se 

modificando, e consequentemente, o modo de trabalhar também. As novas civilizações têm 

pensamentos diferentes, o mundo tecnológico domina o espaço profissional e o homem 

necessita prontamente adaptar-se à nova postura da modernidade (ZAMBON, 2014).  E 

apesar de, antigamente, o trabalhador ser visto apenas como uma peça da máquina que 

trabalhava em ritmos rápidos, pressionados e controlados pelo tempo (LANCMAN, 2011), a 

realidade atualmente não diverge desse paradigma.  

Contínuas reestruturações e crises no capitalismo (ANTUNES, 2014) proporcionam a 

precarização profissional, surgindo então, a perda de direitos, garantias e avanços que 

resguardavam os trabalhadores psiquicamente e socialmente (UCHIDA e LANCMAN, 2003).   

Sendo assim, abrem-se novas possibilidades de estudos para compreender esses 

possíveis fenômenos causadores de adoecimento. 

 

1.1 Psicopatologia do Trabalho e Psicodinâmica do Trabalho (PDT) 

 

Surge então, uma abordagem chamada Psicopatologia do Trabalho (PT) que busca 

estabelecer uma associação entre organizações e condições de trabalho e a comoção 

psicopatogênica dos profissionais envolvidos. Essa abordagem manifesta-se no campo da 

Psiquiatria, e até a década de 70 a maioria das pesquisas estabelece o trabalho como mais uma 

causa que desencadeia os distúrbios mentais (LANCMAN, 2011). 

E para conhecer e entender as relações de trabalho é necessário não somente observar, 

mas também demanda uma compreensão mais aprofundada de relações que precisam ser 

descobertas. A percepção deve ir além do que é visível e medido, considerando as 

características dessas relações (HELOANI e LANCMAN, 2004). 
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Nessa perspectiva, eis que surge a Psicodinâmica do Trabalho que converge com essa 

proposta de pensar o subjetivo do trabalho. A formação teórica de referência dessa abordagem 

conforme Almeida (2014, p. 21) busca os seguintes fatores:  

 

Organização do trabalho para a psicodinâmica, trabalho real e trabalho prescrito, 

carga psíquica, vivências de prazer e vivências de sofrimento, mobilização psíquica 

coletiva, estratégias defensivas individuais e coletivas, sofrimento criativo e 

sofrimento patogênico. (ALMEIDA, 2014, p. 21). 

 

E ao tentar compreender uma ação de certo indivíduo em um contexto profissional, se 

entende que todo comportamento é impulsionado, tem um porquê. A ação para a 

Psicodinâmica do Trabalho é relacionado ao conceito de que a organização não considera o 

senso subjetivo. O trabalho também é uma ação, mas a forma como está estruturado 

organizacionalmente bloqueia o indivíduo de refletir a racionalidade dessa ação limitando a 

capacidade de pensar (UCHIDA e LANCMAN, 2003). Compreender esse método é 

importante para transformar e atuar em situações de trabalho produtoras de angústias 

(LANCMAN, 2011).  

E é nesse contexto que este estudo visa refletir e levantar discussões sobre o ambiente 

de trabalho dos professores, as implicações na vida profissional e pessoal, e os possíveis 

adoecimentos psíquicos. 

 

1.2 Professor e Sofrimento no Trabalho 

 

Os professores são notados por discriminação, desonra, sentimentos de fracasso, 

desvalorização social, prejudicando as suas relações interpessoais e a sua qualidade de vida e 

relações interpessoais na nova condição de trabalho em que são situados. Há uma abundância 

de exigências sociais injustas que não pertencem aos professores, crescendo a 

responsabilidade desses profissionais na resolução de problemas mais amplos. Em grande 

parte, essas dificuldades são os componentes causadores pelo fracasso de seus alunos no 

percurso escolar (ANTUNES, 2014). Portanto, o professor está envolvido em um contexto 

amplo, onde precisa combater a exclusão social, ser incentivador de grupos, organizar o 

trabalho e o conhecimento dele e dos alunos, e a sua profissão tem relação com as com a 

comunidade e formações sociais (GADOTTI, 2008).  

Quando na prática os professores não conseguem respostas tanto às demandas 

escolares quanto aos seus objetivos educacionais, os impactos negativos são perceptíveis 
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(ALMEIDA e AGUIAR, 2006).  Assim sendo, o professor sente-se vulnerável em sua 

integridade física e psíquica, tornando insuportável a sua função (ALMEIDA e AGUIAR, 

2006). 

Deste modo, o sofrimento estaria relacionado a toda uma organização no processo 

escolar tanto físico e social como: 

 

A dificuldade para operar regras de ofício (como a do controle de turma), a 

inexistência de espaços de intercâmbio profissional e de planejamento das atividades 

docentes, às relações hierárquicas, a falta de pessoal e de material nas escolas, a 

insuficiência de pausas e de momentos de lazer e descanso, a tripla jornada de 

trabalho, à contaminação das relações familiares pela invasão das atividades 

escolares no espaço domiciliar e, sobretudo, a desqualificação, aos baixos salários e 

o não reconhecimento social de seu trabalho (ATHAYDE e BRITO, 2003, p. 70). 

 

Assim sendo, os professores manifestam sentimentos de desamparo, angústia e 

encontrando nas queixas e depressão uma fuga. Percebe-se que o sujeito moderno não se 

permite sofrer, nem se angustiar e nem se obscurecer, sendo assim, compreende - se um 

adoecimento que se liga entre as experiências do sujeito (ALMEIDA e AGUIAR, 2006). E 

quando as condições externas sobrelevam as vivências, o sofrimento psíquico está vinculado à 

história de vida do indivíduo, ou seja, haverá uma junção das relações levando-os a um 

possível adoecimento (VERÍSSIMO, 2012).  

Os sintomas definidos pelo mal- estar que afronta os professores são os efeitos da crise 

familiar e social que promovem um desgaste no cotidiano escolar e na vida dos docentes. A 

consideração e o respeito aos professores relaciona-se, também, à crise ética e moral presente 

na sociedade. As mudanças nos hábitos, valores e costumes são desafios que as pessoas 

impõem à escola, ocasionando uma diminuição dos pontos principais que deveriam ser 

expostos e ensinados pela família (ALMEIDA e AGUIAR, 2006). A geral exposição desses 

problemas apresenta um quadro agudo, intensificado por vários fatores conflitantes 

(ANTUNES, 2014). 

Nesse sentido, Almeida e Aguiar (2006, p. 6) traz que a Psicopatologia do trabalho 

parte do pressuposto de que: 

 
Existe uma subjetividade anteriormente constituída que, quando exposta a certas 

condições, corre o risco de, no sujeito, ser modificada, e também modificar, no outro 

social, as características pessoais expostas no gerenciamento de situações de 

conflitos no trabalho. As manifestações psíquicas presentes na sala de aula e na 

escola, ainda hoje, são desconhecidas pela formação inicial e continuada de 

professores (ALMEIDA e AGUIAR, 2006, p. 6). 
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 Mas pensando na formação docente, entra-se na reflexão o que é ser professor? Para 

Gadotti (2008, p. 27) ser professor é:  

  

Viver intensamente o seu tempo com consciência e sensibilidade. Não se pode 

imaginar um futuro para a humanidade sem educadores. Os educadores, numa visão 

emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e em consciência 

crítica, mas também formam pessoas. Diante dos falsos pregadores da palavra, dos 

marqueteiros, eles são os verdadeiros “amantes da sabedoria”, os filósofos de que 

nos falava Sócrates. Eles fazem fluir o saber, não o dado, a informação, o puro 

conhecimento, porque constroem sentido para a vida das pessoas e para a 

humanidade e buscam, juntos, um mundo mais justo, mais produtivo e mais 

saudável para todos. Por isso eles são imprescindíveis. (GADOTTI, 2008, p. 27). 

 

Percebe-se que esse conceito do que significa a profissão docente e as suas 

contribuições para a humanidade, passa a ser de certa forma, ilusório e contraditório à 

realidade que vivemos e o que presenciamos na educação brasileira, em especial na educação 

do ensino médio. 

 

1.3 O Ensino Médio 

 

Com duração mínima de três anos, o ensino médio é o período final da educação 

básica e tem como objetivos: aprofundamento dos conhecimentos já adquiridos, preparação 

para o profissionalismo, desenvolvimento da autonomia crítica e ética, e a compreensão da 

teoria com a prática no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1996).  

As falhas percebidas, atualmente, no ensino médio é o resultado da existência 

demorada de um projeto de democratização da educação brasileira. E apesar da expansão 

significativa e dos novos desafios, não se pode ser considerado um progresso devido à decaída 

e altos índices de abandono escolar e reprovação de estudantes (KRAWCZYK, 2011).  

A autora Rodrigues (2011) em seu estudo apresenta o ensino médio como a pior etapa 

da educação brasileira e, apesar do acesso às escolas estar perto da universalização, há ainda 

uma problemática nesse contexto, não há o avanço na qualidade do ensino, o abandono 

escolar é preocupante e traz como consequência a má colocação do país nos principais 

rankings internacionais tornando esse cenário grave, e, além disso, transfere aspectos sociais e 

econômicos, pois é alta a chance de um jovem sem escolaridade ser excluído da sociedade, 

visto que para se ingressar no mercado de trabalho ter somente o nível médio não é o 

suficiente. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Conforme esse processo, este estudo foi movido por interesse pessoal da pesquisadora 

por ter convivido com diversos professores que se afastaram do trabalho por adoecimento e 

sofrimento psíquico.  

Além disso, estudos apontam um aumento do sofrimento psíquico (transtornos 

mentais, esgotamento emocional, depressão, síndrome do pânico) em professores devido à 

estrutura organizacional nas escolas que contribuem para esse sofrimento (COSTA E 

GERMANO 2007; BATISTA et al., 2010). 

Percebe-se o uso de estimulantes, antidepressivos, calmantes ou tranquilizantes torna-

se cada vez mais frequente entre os professores, uma vez que precisam se manter ativo no 

trabalho, e mesmo que o docente esteja adoecendo, ele ainda assim precisa trabalhar 

(ZAMBON, 2014). 

No Distrito Federal, de acordo com dados do Sindicato dos Professores (SINPRO-DF, 

2016), existe um aumento de professores adoecidos na rede pública, que se afastam de suas 

atividades laborais e são readaptados por motivos de exaustão emocional.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral: 

 

 Identificar os principais fatores relacionados à organização do trabalho que 

desencadeiam o sofrimento/prazer em professores do ensino médio da rede pública do 

Distrito Federal. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Verificar como as condições de trabalho afetam o desempenho profissional dos 

professores do ensino médio da rede pública do Distrito Federal; 

 Apontar os impactos que o sofrimento/prazer pode causar na vida profissional e 

cotidiana dos professores e as possibilidades de contribuições da Terapia Ocupacional. 
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, sendo assim, a estratégia dessa 

pesquisa será o método misto que conforme Creswell (2010) que traz a necessidade de reunir 

dados tanto quantitativos quanto qualitativo em apenas um estudo. Ou seja, a pesquisa visa 

resultados estatísticos de uma amostra e dados mais interpretativos. Esses dois métodos 

(quantitativo e qualitativo) estão intimamente ligados (QUEIROZ, 2006). Portanto, a escolha 

pelo método misto vai proporcionar uma implementação simultânea durante o estudo, 

oferecendo um entendimento mais completo e integralizado (DRIESSNACK; SOUSA; 

MENDES, 2007). 

Quanto aos objetivos a pesquisa será descritiva que conforme Gil (2002) tem o 

propósito de descrever as características de alguma população ou fenômeno, estabelecer 

relações entre varáveis e procuram determinar a origem dessa relação. As pesquisas definidas 

como descritivas são aquelas que identificam opiniões, atitudes e crenças de uma 

coletividade. Deste modo, a escolha da pesquisadora quanto a esse objetivo de pesquisa é 

compreender, através da descrição, a particularidade de cada sujeito, o ambiente em que 

trabalha e as suas relações sócio - afetivas. 

 

4.2 Amostra e Critério de Inclusão 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública de ensino médio localizada no Distrito 

Federal, composta por dezenove salas que contabilizam ao todo 1.274 alunos matriculados. 

Na grade de ensino foi possível verificar quatorze disciplinas ofertadas (Português, 

Matemática, Geografia, Sociologia, Inglês, Física, Química entre outras) e o quadro de 

professores conta com setenta profissionais regentes e onze readaptados, distribuídos em três 

turnos (matutino, vespertino e noturno).  

A escolha por essa escola deu-se devido às pesquisas bibliográficas que indicavam o 

ensino médio como um período complexo da educação brasileira, onde professores encontram 

muitas dificuldades nas estruturas físicas e emocionais para desempenhar o seu papel. 

Foram sujeitos da pesquisa 52 professores que estavam lecionando nas turmas do 

primeiro ano ao terceiro ano do segundo grau. Os critérios de inclusão foram: professores 

regentes e readaptados com vínculo de trabalho na escola de ensino médio do Distrito Federal, 
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que concordaram em participar voluntariamente mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). E de exclusão: professores que assumiram na 

escola cargos administrativos, como o de diretor, coordenador, vice-diretor e supervisor.  

 

4.3 Instrumentos da Coleta de Dados 

 

a) Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimentos – ITRA 

 

O ITRA (Anexo A) foi o instrumento utilizado para a coleta de dados quantitativos. 

De acordo com Mendes e Ferreira (2007) ele avalia o contexto e as condições de trabalho e os 

impactos na saúde física, psíquica e afetiva que interferem nas vivências do trabalhador. Esta 

abordagem baseia - se na utilização de técnicas estatísticas descritivas, em conferência de 

resultados e na mensuração de pequeno número de variáveis objetivas (CRESWELL, 2010).  

O instrumento ITRA apresenta-se, segundo Mendes e Ferreira (2007) em quatro 

escalas: 

1º) A primeira escala denomina-se Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho 

(EACT) onde são avaliadas as categorias relacionadas à organização, às condições e às 

relações sócioprofissionais de trabalho.  

2º) A segunda escala: Escala de Custo Humano do Trabalho (ECHT) avalia os custos 

cognitivos, físicos e afetivos do trabalho. 

3º) A Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) é a terceira 

e avalia as vivências de prazer e sofrimento no trabalho. 

4º) A quarta escala: Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho 

(EADRT) avalia danos físicos e sociais ocasionados no contexto de trabalho.     

 

b) Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

A entrevista teve como objetivo estar mais próximo do trabalhador e compreender 

melhor o seu ambiente de trabalho com a expectativa de que o entrevistado fizessem 

referências às questões da sua história de vida, suas ideias, desejos, queixas, angústias e 

opiniões, as suas vivências dentro do contexto escolar em que trabalham e as influências que 

o esgotamento profissional pode ocasionar na sua vida pessoal.  
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O roteiro da entrevista semiestruturada (Apêndice A) foi elaborado pela pesquisadora 

e separado em blocos: Identificação; Trabalho; Relação Social, familiar e Saúde, relativos aos 

objetivos gerais e específicos desse estudo.  

Para Rocha e Brunello (2011) torna-se importante observar as comunicações verbais e 

não verbais, sempre incentivando a livre expressão sem julgar valores e atitudes aos 

argumentos trazidos.  

 

4.4 Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 

 

A princípio buscou-se solicitar uma autorização na Regional de Ensino, responsável 

pela administração burocrática e pedagógica das escolas de um determinado perímetro 

geográfico, para que a pesquisa ocorresse na escola que foi objeto deste estudo. Após ciência 

da Regional, foi enviado um convite à escola para participar da pesquisa, que ocorreu de 

forma voluntária. 

A coleta de dados do ITRA foi realizada através da entrega do questionário para o 

professor em sala de aula, o qual respondia e posteriormente entregava à pesquisadora. A 

amostra que responderam o ITRA foi composta de 41 professores que ministravam diferentes 

disciplinas, pois seis professores entregaram o instrumento em branco e cinco participaram 

apenas da entrevista.  

A análise dos dados quantitativos foi realizada com base no programa IBM SPSS 

Statistics 21.0, no qual se utilizou a análise estatística descritiva, utilizando medidas de 

frequência e porcentagem, tendência central (média) e de variabilidade (desvio-padrão), 

considerando as Escalas anteriormente citada. 

As entrevistas foram previamente agendadas, com horário e dia determinado pelos 

cinco professores que aceitaram participar da pesquisa. A coleta foi realizada na própria 

escola, em uma sala disponível e reservada, em turno contrário ao horário de trabalho de cada 

professor. As respostas dos entrevistados foram gravadas para uma compreensão detalhada, 

além de preservar a originalidade, e foram posteriormente transcritas na íntegra. 

A análise das entrevistas foi realizada através da análise de conteúdo que é um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações onde os indicadores que permitem a 

conclusão de conhecimentos quanto às condições de produção/chegada dessas mensagens 

serão obtidas através de métodos sistemáticos e objetivos de definições do conteúdo das 

mensagens. (BARDIN, 1977). Por meio desta técnica que será analisado o que for 

mencionado nas entrevistas e observado pelo pesquisador. Para melhor apresentação, os dados 
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foram apresentados em três categorias: 1) Condições e organização de trabalho; 2) Relações 

sócio profissionais e; 3) Prazer e sofrimento no trabalho. 

 

4.5 Aspectos Éticos 

 

Essa pesquisa segue os termos da Resolução CNS nº 466/2012, que regulamenta os 

aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto foi apresentado aos 

participantes que foram informados quanto aos objetivos e procedimentos da pesquisa, e 

foram convidados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, que é 

um documento que visa assegurar a participação voluntária. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília, sob parecer número 1474590, CAAE número 

49097815.0.0000.0030. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os professores são profissionais que trabalham com adolescentes que estão em fase de 

decisão quanto ao primeiro emprego e a escolha de uma faculdade. Portanto, além de 

professor, entram como mediadores que darão suporte a esses alunos, podendo assim, 

acarretar sobrecarga emocional e psíquica. 

Para melhor compreensão os resultados foram interpretados e discutidos 

separadamente, considerando os instrumentos de pesquisa Inventário de Trabalho e Riscos de 

Adoecimentos – ITRA e o Roteiro de Entrevista Semiestruturada. A seguir serão apresentados 

os dados com base no ITRA, de acordo com as escalas descritas na metodologia.  

 

5.1 ITRA 

 

As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam a média e desvio padrão das variáveis da primeira 

escala denominada Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT). Esta escala avalia 

e considera como resultado as variáveis: acima de 3,7 negativa e grave; entre 2,3 e 3,69 

moderado e crítico e; abaixo de 2,29 mais positiva e satisfatória.  

A Tabela 1 indica a média e o desvio padrão do Fator Organização do Trabalho e das 

suas variáveis. 

 

Tabela 1 – Média e Desvio Padrão Fator Organização do Trabalho 

Contexto de Trabalho   Média  
Desvio 

Padrão 

Fator Organização do Trabalho   3,46 0,97 

  N     

O ritmo do trabalho é excessivo 41 3,82 0,91 

Existe forte cobrança por resultados 41 3,73 0,89 

As normas para execução das tarefas são rígidas 40 3,10 0,95 

Existe fiscalização do desempenho 41 3,17 0,99 

O número de pessoas é insuficiente para se realizar as 

tarefas 
41 3,51 0,95 

Os resultados esperados estão fora da realidade 41 3,43 0,97 

As tarefas são repetitivas 40 3,55 0,93 

Falta tempo para realizar pausas de descanso no 

trabalho 
41 3,41 1,22 

N válido (de lista) 39     

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Observa-se na Tabela 1 que a média do Fator Organização do Trabalho foi de 3,46 

sendo considerado crítico, e o desvio padrão foi de 0,97 podendo, considerar por estar 

próximo de 1, uma heterogeneidade nas respostas, ou seja, os professores pesquisados apesar 

de passarem pelas mesmas situações possuem opiniões, percepções e encaram essas situações 

de formas diferentes. 

 Percebe-se que a variável “O ritmo do trabalho é excessivo” alcançou uma média de 

3,82 considerando-se um resultado grave, que traz uma negatividade para o trabalhador.  

Alguns estudos como o de Reis et al (2005) que o ritmo de trabalho excessivo, está 

relacionado à carga horária de trabalho dos professores muitas vezes maior que quarenta horas 

semanais, prejudicando não somente a saúde física do profissional, mas também a saúde 

mental.  

A seguir, a Tabela 2 apresenta os resultados da primeira escala (EACT) com a média e 

desvio padrão do Fator Relações Sócio Profissionais. 

 

Tabela 2 – Média e Desvio Padrão Fator Relações Sócio Profissionais 

Contexto de Trabalho 
  

Média 
Desvio 

Padrão 

Fator Relações Sócio Profissionais   2,81 1,11 

  N     

Existem disputas profissionais no local de 

trabalho 
41 2,97 1,35 

A comunicação entre funcionários é insatisfatória 40 2,72 1,06 

Falta apoio das chefias para o meu 

desenvolvimento profissional 
41 2,95 1,02 

Informações para executar minhas tarefas são de 

difícil acesso 
41 2,60 1,04 

N válido (de lista) 40     

Fonte: Dados da Pesquisa 

   

A média geral do fator apresentado foi de 2,81 sendo considerada uma avaliação 

crítica e o desvio padrão foi de 1,11 indicando uma heterogeneidade nas respostas. 

 A variável que alcançou a maior média de 2,97, entre os itens, foi “Existem disputas 

profissionais no local de trabalho”. 

O ambiente escolar é um espaço em que se encontram valores, formas de olhar o 

mundo e opiniões diferentes, onde deveria haver oportunidades para a troca de saberes, 

porém, esse ambiente torna-se um local no qual se estabelece graves conflitos (LEITE e 

LÖHR, 2012).  
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A Tabela 3 também apresenta os resultados da primeira escala (EACT) com a média e 

desvio padrão do Fator Condições de Trabalho adquirido pelas suas variáveis.   

  

Tabela 3 – Média e Desvio Padrão do Fator Condições de Trabalho 

Contexto de Trabalho   Média 
Desvio 

Padrão 

Fator Condições de Trabalho   3,89 1,00 

  N     

As condições de trabalho são precárias 39 4,02 0,93 

Existe muito barulho no ambiente de trabalho 41 3,85 1,13 

Equipamentos necessários para realização das tarefas 

são precários 
41 4,02 0,93 

O material de consumo é insuficiente 40 3,67 1,04 

N válido (de lista) 38 
  

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

A média do fator foi de 3,89 considerando uma avaliação grave, e o desvio padrão foi 

de 1,00, o que traduz uma heterogeneidade nas respostas. 

 As variáveis “As condições de trabalho são precárias” e “Equipamentos necessários 

para realização das tarefas são precários” destacaram-se por alcançar uma média de 4,02 

compreendendo-se um impacto negativo nas condições de trabalho dos professores. 

A Tabela 4 apresenta a média e desvio padrão das variáveis do Fator Custo Afetivo da 

segunda escala denominada Escala de Custo Humano do Trabalho (ECHT). A avaliação dos 

resultados é da mesma forma da primeira escala (EACT). 

 

Tabela 4 – Média e Desvio Padrão Fator Custo Afetivo 

Custo Humano no Trabalho 
  

Média 
Desvio 

Padrão 

Fator Custo Afetivo                                                                3,38             1,29 

  N 
  

Ter controle das emoções 41 3,92 1,25 

Ter que lidar com ordens contraditórias 41 3,29 1,22 

Ser obrigado a lidar com a agressividade dos 

outros 
41 3,95 1,22 

Ser submetido a constrangimentos 41 2,39 1,48 

N válido (de lista) 41 
  

Fonte: Dados de Pesquisa 
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Verifica-se que a média do fator adquirida pelas médias das variáveis foi de 3,38 

obtendo-se uma avaliação crítica, e um desvio padrão de 1,29 o que indica que os professores 

que responderam o questionário possuem formas diferentes de encarar esse custo no trabalho.  

As variáveis “Ter controle das emoções” e “Ser obrigado a lidar com a agressividade dos 

outros” foram as que alcançaram a maior média com 3,92 e 3,95, respectivamente, tornando-

se esses itens, especificamente, com uma avaliação grave.  

A Tabela 5 apresenta os dados da terceira escala denominada Escala de Indicadores 

de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST) e a média e desvio padrão do Fator Realização 

Profissional. A análise desse fator é distinta das escalas anteriores, considera-se como 

resultados: acima de 4,0 satisfatório, entre 3,9 e 2,1 moderada e crítica e abaixo de 2,0 

raramente e grave. 

 

Tabela 5 – Média e Desvio Padrão Fator Realização Profissional 

Prazer e Sofrimento no Trabalho   Média  
Desvio 

Padrão 

Fator Realização Profissional   3,12 1,06 

  N     

Satisfação 41 3,41 1,04 

Motivação 41 3,17 1,04 

Realização profissional 41 3,73 1,00 

Valorização 41 2,65 1,06 

Reconhecimento 41 2,68 1,19 

N válido (de lista) 41     

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O Fator Realização Profissional obteve uma média de 3,12 considerando uma 

avaliação crítica, o desvio padrão foi de 1,06 considerando uma heterogeneidade das 

respostas. A variável “Realização Profissional” alcançou a maior média que foi de 3,73, mas 

não foi suficiente para ser considerada satisfatória. 

A Tabela 6 apresenta os dados da escala (EIPST) com a média e desvio padrão do 

Fator Esgotamento Profissional. A análise desse fator deve ser realizada da seguinte forma: 

acima de 4,0 avaliação grave, entre 3,9 e 2,1 crítica e abaixo de 2,0 satisfatória.   
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Tabela 6 – Média e Desvio Padrão Fator Esgotamento Profissional 

Prazer e Sofrimento no Trabalho   Média Desvio Padrão 

Fator Esgotamento Profissional   3,48 1,09 

  N     

Esgotamento emocional 41 3,87 1,12 

Estresse 41 3,75 1,13 

Insatisfação 41 3,19 1,14 

Sobrecarga 40 3,90 1,03 

Frustração 41 3,43 1,00 

Insegurança 40 3,32 1,09 

Medo 41 2,92 1,17 

N válido (de lista) 39     

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A média do Fator Esgotamento Profissional foi de 3,48 sendo avaliada como crítica, o 

desvio padrão foi de 1,09 indicando uma heterogeneidade das respostas. As variáveis 

“Esgotamento Emocional” e “Sobrecarga” alcançaram as maiores médias de 3,87 e 3,9, 

respectivamente.  

Verifica-se que a quantidade de turmas, a demanda elevada de alunos, não ter um 

tempo para se dedicar a uma capacitação, visto que dedicam boa parte do seu dia dando aulas, 

afeta a qualidade de vida e causa um esgotamento profissional, além de ter que desempenhar 

diversos papeis ocupacionais dentro uma única profissão como ser pai, psicólogo, médico 

acarretando uma sobrecarga para o professor (SANTINI e NETO, 2005). 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos da quarta escala denominada Escala de 

Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT). O fator analisado foi o de Danos 

Sociais, que é avaliado da seguinte forma: Acima de 4,0 negativa presença de doenças 

ocupacionais, entre 3,1 e 4,0 frequente grave, entre 2,0 e 3,0 crítica e abaixo de 1,9 positiva e 

suportável.  
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Tabela 7 – Média e Desvio Padrão Fator Danos Sociais 

Danos Relacionados ao Trabalho   Média Desvio Padrão 

Fator Danos Sociais   2,55 0,97 

  N     

Insensibilidade em relação aos colegas 41 2,26 1,02 

Vontade de ficar sozinho 41 2,80 0,98 

Conflitos nas relações familiares 40 2,35 0,89 

Impaciência com as pessoas em geral 41 2,82 0,99 

N válido (de lista) 40     

Fonte: Dados de Pesquisa 

 

Como apresentado na Tabela 7, a média do Fator Danos Sociais foi de 2,55 

considerada crítica, e o desvio padrão de 0,97 e estando próxima a um então garante 

heterogeneidade nas respostas.  A variável que obteve a maior média, entre elas, foi 

“Impaciência com as pessoas em geral”, de 2,82.  

 

5.2 Entrevista Semiestruturada 

 

Diante dos resultados obtidos pelos fatores das escalas do ITRA, apresentadas 

anteriormente, foi possível associá-los com os dados das cinco entrevistas, visto que se 

apresentaram dados coincidentes e existe uma complementariedade entre eles. Portanto, essa 

discussão foi separada em quatro categorias que foram elaboradas de acordo com os fatores 

mais evidentes. 

Durante as entrevistas os professores sentiram-se à vontade em relatar o que os 

incomodam neste ambiente e sentiram-se satisfeitos em poder contribuir com este estudo. 

Sendo assim, levantaram algumas demandas relacionadas às vivências no trabalho que 

causam desconforto ao desempenharem o seu papel e algumas perspectivas para melhorar a 

qualidade do ensino pedagógico. 

 

5.2.1 Categoria 1: Condições e Organização de Trabalho 

 

Estudos como o de Gasparini; Barreto e Assunção (2005) trazem algumas demandas 

que angustiam os professores em relação a sua profissão como a estrutura física inadequada, 

ritmo excessivo e repetitivo de trabalho, equipamentos precários entre outros.  
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Assim percebe-se que os resultados do fator Condições de Trabalho do presente estudo 

foram considerado um fator grave o que se compreende como precariedade de materiais e 

estruturas físicas presente em grande parte das escolas públicas.   

Assim, o excesso de responsabilidades, a sobrecarga que eles dispõem durante o 

trabalho, e atividades que na maioria das vezes deveriam ser feitos em sala de aula e são 

levados para casa, são algumas demandas que professores entrevistados citaram. O professor 

P2 mostra a sua repulsa em relação a isso:  

 

[...] só que há uma série de problemas em paralelo que ficam a cargo 

do professor, problemas com relação ao aluno em si, o histórico dele, 

e isso é muito, é uma carga muito grande encima do professor porque 

ele não só se responsabiliza pelo conteúdo, mas também, pelos 

problemas familiares do aluno, problemas de personalidade, de caráter 

e de tudo. Então um dos maiores problemas é essa lida, esse excesso 

de responsabilidade que o professor passa a ter [...] (P2). 

 

Além disso, o baixo salário provocam os professores a darem aula em várias escolas 

com o objetivo de complementar a renda, tornando a jornada de trabalho semanal excessiva, e 

assim, ter que se adaptar a ambientes e pessoas distintas, e a preparação de aulas em dobro 

contribui, também, para a sobrecarga (LEVY; SOBRINHO e SOUZA, 2009). 

O entrevistado P2 manifesta a sua revolta com a quantidade de alunos com a qual 

trabalha:  

 

[...] A gente trabalha com quantidades muito altas de alunos, muito 

alta... E o professor é sozinho, tá... A profissão é assim ó: professor 

tem que dirigir, assobiar e chupar cana tudo ao mesmo tempo, não há 

quem consiga fazer isso... não há... pra atender tudo mundo 100% não 

consegue, com qualidade não dá [...] (P2). 

 

O entrevistado P4 opina sobre a falta de importância e participação do governo frente 

às reais necessidades, e criação de políticas que abordem o caráter pedagógico e que possam 

trazer discussões e recursos que melhorem a educação dos jovens brasileiros:  

 

[...] É estressante certas exigências que não são pedagógicas, são 

apenas políticas, é estressante ter que lidar com aluna de TPM, é 

estressante lidar com aluno que é “marginalzinho” e você ver que o 
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Estado que não faz nada pra obrigar ele a mudar de comportamento, a 

falta de comprometimento dos pais que geram comportamentos na 

escola e a inoperância do Estado, então isso causa uma angústia 

enorme [...] (P4).  

  

 

[...] Eu considero estressante a falta de apoio do governo, a falta de 

apoio da Secretaria de Educação, é eu iniciar o ano e a gente chegar e 

ver mudanças, ver falta de respeito, então isso é estressante [...] (P5). 

 

Portanto o professor passa a assumir diversos papeis que não pertencem a eles, 

ocasionando uma “quebra” de identidade profissional na qual o professor, ainda atualmente, 

não consegue lidar gerando sobrecarga não somente de trabalho, mas também psíquica. 

A falta de recursos no ambiente trabalho, principalmente, nos serviços públicos, é um 

tema discutido em vários setores como: saúde, segurança e educação. Na educação é claro e 

visível que essa ausência de recursos no ambiente de trabalho afeta a qualidade e também a 

motivação do profissional que quer sim utilizar de metodologias que facilitem o seu trabalho 

nos aspectos físicos e cognitivos, e que trazem aos seus alunos incentivo e possibilidades de 

criar, reinventar e sentir entusiasmo em estar em sala de aula.  

Ao se pergunta aos entrevistados o que poderia ser mudado em sua dinâmica em sala 

de aula, eles trazem justamente essa demanda de que faltam materiais básicos, e que o ideal 

para dar uma aula de qualidade seriam recursos tecnológicos: 

 

[...] A escola não tem atrativo nenhum pra meninada que tá chegando 

né, assim, sentar e botar a “bunda” numa cadeira dura dessa sem nada, 

não tem nada, não oferece nada, ai fica difícil né [...] (P3).  

 

[...] Eu gostaria muito de poder usar mais métodos audiovisuais, mas 

na escola tá muito limitado, se favoreceu certas coisas quase que 

inúteis como a colocação de ar condicionado nas salas e esse ar 

condicionado não funciona, é preferível desligar e abrir as janelas do 

que manter o ar condicionado, porque ele não funciona, não é 

efetivo... Ao invés de comprar data show ou equipamentos de 

audiovisual [...] (P4). 

 

[...] São várias né... Começando assim algo que é bem concreto é a 

falta de material ate mesmo pra fazer uma atividade com aluno, falta 

folha, falta xerox, então assim basicamente é material.... Em sala de 

aula a dificuldade é essa, então a gente tem que se prender muito ao 
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quadro, não existe muito recurso por exemplo... Falta suporte 

tecnológico também, então basicamente é isso é material mesmo pra 

usar em sala de aula [...] (P5). 

 

A tecnologia na sala de aula pode trazer benefícios e impactar positivamente no ensino 

e aprendizagem não somente do aluno, mas também do professor, pois envolve aspectos 

culturais e sociais capazes de ampliar os conhecimentos adquiridos (ALMEIDA, 2009).  

 

5.2.2 Categoria 2: Relações Sociais e Sócio Profissionais 

 

O professor lida diretamente com as relações interpessoais que são originadas dentro 

do contexto escolar, está sempre envolvido e próximo aos alunos e colegas de trabalho que 

possuem histórias de vida distintas, e são nessas relações que pode afetar de forma positiva ou 

negativa a visão que o profissional tem do seu trabalho (LAPO e BUENO, 2003). 

  

Relações que não priorizam a sinceridade, que não propiciam a expressão de pontos 

de vista divergentes, que não estimulam a solidariedade e o apoio mútuo, que não 

valorizam o trabalho realizado, que são baseadas em estruturas hierárquicas rígidas 

etc., geram sentimentos de raiva e medo, de competitividade exacerbada, de baixa 

auto-estima, de frustração etc., resultando em um grande mal-estar (LAPO e 

BUENO, 2003, p. 78) 

 

Santini e Neto (2005) trazem que a falta de reconhecimento, acompanhamento e 

suporte da direção administrativa possibilitam um desgaste na profissão, e que a falta de 

compromisso e sensibilidade diante ao sofrimento e as reais necessidades dos professores 

facilita um ambiente conflituoso e gerador de sofrimento.   

A variável “Existem Disputas profissionais no local de trabalho” foi a que mais se 

destacou no Fator Relações Sócio Profissionais, apresentado nos resultados do ITRA, sendo 

considerado fator critico.  

Portanto, a relação entre professores e colegas de trabalho, nas falas dos entrevistados, 

foi constante, eles afirmam que falta mais compreensão, respeito e humanização entre os 

profissionais, como demonstra nas falas:  

 

[...] A relação com os professores... Porque eu acho assim, é colega 

que diz que quer formar alguém, mas chega numa sala como muita 

gente aqui, entra não dá um bom dia sabe?! Entra toma um cafezinho 

e deixa o copo sujo encima, ai eu digo pô a gente tá educando, a gente 

tem que ter uma relação mais saudável [...] (P3).  
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[...] A falsidade por parte de alguns colegas, poucos....mas temos que 

causam extremo estresse, muita angustia que você ver que alguns são 

extremamente favorecidos beirando na ilegalidade o favorecimento e 

outros são cobrados demais, então tudo isso causa um estresse muito 

grande [...] (P4). 

 

Através do estudo de Freschi e Freschi (2013) percebe-se que ter um convívio 

saudável com todos os envolvidos no processo da educação, desde colegas de trabalho a 

funcionários da limpeza, é importante para que a profissão se torne prazerosa. Trocas de 

respeito e afeições são costumes básicos diários que devem ser considerados nas relações 

interpessoais do trabalho, pois se estas relações não forem cultivadas haverá um desequilíbrio 

e, consequentemente, afetará na motivação e no rendimento profissional.  

Essa desmotivação do trabalho fica evidente quando os entrevistados abordam esse 

tema, eles apresentam-se indignados e angustiados, o que gera uma série de outros problemas 

que afetam o seu exercício profissional. 

Outro fator apreendido durante as entrevistas e que também pode caracterizar uma 

desavença profissional é o relacionamento entre professor e aluno. Esse relacionamento ainda 

é um impasse que prejudica a qualidade no ensino, porém, através das entrevistas realizadas 

com os professores compreende-se que essa relação conflituosa tem uma significativa ligação 

com um contexto em que os alunos estão inseridos, como por exemplo, a estrutura precária da 

escola, a falta de participação da família, a adolescência que podem determinar alguns 

comportamentos indisciplinados desses alunos, e, além disso, como Leite e Löhr (2012) 

apresenta em seu estudo que os professores acatam a rebeldia dos alunos levando para o lado 

pessoal, isso se explica, talvez, por ausência de preparo e compreensão da fase em que os 

alunos estão: a adolescência.   

No entanto, os professores entrevistados referem que tentam de melhor modo 

estabelecer uma convivência baseada no respeito e compreensão dentro de sala de aula.  

Alguns trechos das entrevistas em que falam do seu relacionamento com os alunos: 

 

[...] Eu costumo a dizer o seguinte: Eu sou o melhor amigo que eles 

podem ter, e o pior inimigo para arrumar, eu falo essa frase pra eles... 

Meu relacionamento com eles de um modo geral é ótimo, no inicio 

como eu coloco limites pra eles, eles não gostam muito não, mas à 

medida que vai passando o ano eles vão mudando ideia e eles gostam 

demais de mim [...] (P4).  
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[...] A minha relação eu também considero como boa, às vezes precisa 

falar mais duro com eles, mas assim, eu considero que eu tenho um 

bom relacionamento interpessoal com eles... É um relacionamento de 

compreensão, por mais que seja uma fase difícil, mas eu trabalho com 

isso, eu os compreendo pra eles me compreenderem [...] (P5). 

 

Outro elemento que surgiu durante as entrevistas foram os impactos nas relações 

sociais. Os participantes da pesquisa, especificamente da entrevista, declaram o quanto as suas 

atividades de vida diária e a relação familiar e social foram prejudicadas:  

 

[...] Olha só quando eu estava com os sintomas, estava bem debilitado 

em casa, faltava paciência com a família, eu não tinha assim uma 

relação social, eu me afastei dos amigos, não saia [...] (P3). 

 

[...] Dirigir eu tinha muito medo, hoje eu tenho qualidade de vida, mas 

a gente fica muito prejudicada em tudo... não sabe organizar muito 

bem as finanças[...] (P2).  

 

[...] Ansiedade, a depressão foi a pior coisa, de você ficar 

completamente sem movimentos, e você sentar e ficar olhando pro 

tempo e não ter forças pra fazer nada, nem pegar um copo e nem 

varrer um chão... Você não tem motivo pra nada, é como se seu 

cérebro desligasse a parte de “tô ligado” [...] (P4). 

 

[...] Você acaba ficando deprimida, diferente da depressão, então isso 

afeta você se alimentar, você cuidar de casa, então você fica tenso é 

como se você se sentisse culpado de estar naquela situação, então não 

tem como ficar bem [...] (P5). 

 

Compreende-se então que o educador estaciona em uma desordem, social, individual e 

familiar (VERÍSSIMO, 2012). Portanto, o sofrimento psíquico pode impactar não só as 

relações profissionais do professor, mas também outras esferas da vida cotidiana. O professor, 

em alguns momentos, “deixa de lado” o seu papel ocupacional e passa a ser visto em suas 

vivências diárias. Com o adoecimento o educador, que passa a ser o sujeito, inicia-se crises de 

angústia e muitas vezes, não consegue e apresenta limitações em realizar as simples 

atividades diárias da sua rotina como arrumar uma casa, tomar um banho, sair com a família, 

cuidar dos filhos, além do sono ser prejudicado desencadeando outros adoecimentos 

(VERÍSSIMO, 2012). 
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5.2.3 Categoria 3: Sofrimento e Prazer no Trabalho 

 

O professor sente-se comprometido com o trabalho, e assim, criam expectativas que ao 

esbarrar com a realidade presente passam por uma insatisfação que, muitas vezes, é 

irreversível tornando um sintoma mais grave, ocasionando um afastamento e uma fuga dos 

problemas encontrados no trabalho, mas percebe-se que ao retornar os problemas continuam o 

mesmo (LAPO e BUENO, 2003).  

Portanto, essa bagagem, podendo-se dizer negativa da profissão, faz com que os 

professores desenvolvam uma saúde mental frágil fazendo com que eles não suportem entrar 

em sala de aula, e dar aula deixa de ser o prazer da profissão e tona-se um fardo. Isto está 

explícito no discurso do professor:  

 

[...] acordo puxando um trem pra vim pra escola! Sabe aquela coisa 

que tá bem no sábado e chega domingo à tarde, ai poxa amanhã é 

segunda feira?! Encontrar menino... Cara é angustia isso ai! (P3).  

 

[...] Eu amo ensinar e detesto dar aula! (P4). 

 

Nos dados apresentados nas tabelas anteriormente no Fator Esgotamento Profissional, 

o item “Esgotamento Emocional” apresentou-se como crítico o que comprova de fato um 

possível adoecimento psíquico referente a essa situação de trabalho, e preocupa. 

Portanto, além dessa desmotivação do profissional, começam a ocorrer graves 

problemas de saúde no qual se deve ter uma atenção específica e ser questionado, pois como 

um sujeito passa quatro anos da sua vida estudando, se preparando para ser um bom 

profissional? E quando assume sua profissão não sente mais prazer em trabalhar com o que 

escolheu para a sua vida?  

Os cinco professores entrevistados foram afastados por sofrimento psíquico, três 

retornaram à sala de aula e dois foram readaptados, ou seja, fazem serviços de apoio na 

escola. Os afastamentos duraram meses no caso dos professores que estão regentes, e os 

readaptados estão fora de sala de aula a quatro e seis anos. Eles relatam que chegaram ao 

limite, todos sofreram com depressão, ansiedade, que não se restringiram apenas à sintomas 

de momentos de tristeza ou estresse, mas tiveram que ser submetidos ao tratamento 

psicológico:  
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[...] Sentia era ansiedade, essa depressão foi o que me causou assim 

um nervosismo em sala, é esgotamento psicológico e tudo [...] (P1).  

 

[...] Tive tudo isso ai: ansiedade, depressão, estresse, esgotamento, 

síndrome do pânico, insônia [...] (P2). 

 

[...] Tive depressão em torno de 4 meses... Eu tive que fazer 

psiquiatria, psicólogo... Era desespero e eu sei que aquele foi o meu 

momento emocional que eu desci ao fundo do poço, que no momento 

de desespero eu matei um filhote da minha cachorra. Emocionalmente 

eu estava completamente descompensado (P4). 

 

Apesar de o estudo apresentar o lado do sofrimento psíquico relacionado à 

organização do trabalho em geral, esse tópico visa destacar mesmo que com todas as 

dificuldades enfrentadas pelos professores e o impacto que causa na saúde, percebe-se 

subjetivamente durante as entrevistas que os professores ainda são perspectivos na construção 

de um ensino de qualidade e se preocupam com a educação dos jovens, já que estes são os 

precursores na construção de um estimado futuro melhor:  

  

[...] Olha gosto muito do que faço, acho uma coisa muito importante 

assim você tá sempre com esses jovens, adolescentes fazendo com que 

eles consigam pensar e fazer alguma coisa certa... Que eles façam a 

coisa certa na vida deles [...] (P1).    

 

Percebe-se que o trabalho ele se torna prazeroso e significativo quando os resultados 

esperados são alcançados gerando uma imensa satisfação profissional e pessoal (NEVES e 

SIlVA, 2006). E que a autonomia que possuem dentro da escola, ao preparar suas atividades e 

ao planejar e conduzir suas aulas também é um fator que contribui para a satisfação 

profissional (GASPARINI; BARRETO e ASSUNÇÃO, 2005). No entanto, a variável 

satisfação apresentada nos resultados na tabela do Fator Realização Profissional obteve uma 

avaliação crítica, não considerando assim a realização profissional como satisfatória.   
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6. CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Para a intervenção em um contexto de trabalho que leva ao sofrimento, é importante a 

compreensão da influência organizacional na saúde mental e no desgaste dos trabalhadores. 

Sugerindo opções organizacionais que possa desenvolver a qualidade de vida, repensar a 

causa humana nas tecnologias e nos seus diferentes aspectos humanizar as associações de 

trabalho. Pensa-se que o sujeito é apto de reapropriar da realidade da sua profissão 

trabalhando. Essa reflexão motiva as necessárias transformações para tornar sadio o trabalho 

(GHIRARDI e LANCMAN, 2002). 

Buscando evitar adoecimentos, reabilitar e tratar proporcionando condições para o 

retorno de professores afastados, os terapeutas ocupacionais realizam, em suas práticas e 

tratamento, a prevenção e recuperação de habilidades que foram perdidas nos estresses do 

trabalho (LANCMAN, 2011). 

O Terapeuta Ocupacional, também, atua no resgate dos papeis ocupacionais e da 

autonomia que foram prejudicados e perdidos nesse conflito de identidade que a profissão 

proporciona. Auxilia e possibilita o profissional a compreender a importância desses papeis 

em cada situação da sua vida (QUILES-CESTARI e RIBEIRO, 2012). 

Sendo assim, pensando-se no contexto escolar, considera-se relevante, a atuação da 

Terapia Ocupacional neste ambiente, pois através do seu contato mais próximo com os 

professores e compreendendo como a escola se organiza nos aspectos estruturais, físicos e 

interpessoais, o Terapeuta Ocupacional pode levantar demandas e traçar intervenções que 

correspondam aos objetivos dos professores que sofrem tanto por danos psíquicos como 

físicos.  

Algumas das estratégias que poderiam ser propostas pelo Terapeuta Ocupacional seria 

o suporte emocional, onde professores poderiam confidenciar sobre sua vida profissional e 

pessoal, e o terapeuta sempre defendendo a ética profissional mantendo as declarações em 

sigilo e sem julgar valores e crenças.  

Outra possível estratégia seria criar ou auxiliar junto aos professores afastados e 

readaptados projetos dentro da escola que competem com as suas habilidades, gostos, e 

capacidades, devolvendo a esses professores desejo e satisfação em poder desempenhar o seu 

papel e, consequentemente, saúde e qualidade de vida.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ambiente de trabalho em que os professores estão situados e as condições precárias 

de trabalho interferem na vida pessoal, na motivação e no rendimento do profissional 

influenciando no ensino público sem qualidade.  

Apesar de a pesquisa trazer elementos considerados negativos da profissão, como toda 

essa organização do trabalho, o contexto, as vivências de sofrimento que interferem no 

desempenho da função de professor, ela visa também trazer esses elementos e os resultados 

obtidos proporcionando discussões e reflexões sobre a realidade e problemáticas que os 

professores enfrentam em sala de aula e em todo o seu contexto de vida, considerado todo o 

cenário envolvido na educação brasileira atualmente. 

Portanto, deve-se ter uma visão que vá além dos aspectos físicos e estruturais do 

ambiente escolar. Para tanto, é preciso reconhecer o profissional com as suas limitações 

emocionais que interferem em seu cotidiano criar estratégias que possibilitem o retorno não só 

do professor a uma sala de aula, mas também o retorno do prazer de trabalhar, de contribuir 

para a sociedade, de crescer e desenvolver no que a profissão pode trazer de prazeroso.  

Algumas limitações da pesquisa se referem ao fato de não conseguir aplicar o 

questionário ITRA com todos os professores, pois alguns se apresentavam afastados e outros 

de atestado médico. E a escassez de estudos que abordam a atuação do Terapeuta Ocupacional 

na saúde do professor. 

Sendo assim indicam-se futuras pesquisas que aprofundem na relação do prazer no 

trabalho do professor destacando não só os sofrimentos, mas, também, os projetos, 

habilidades e expectativas que envolvem a profissão, visto que ser professor é uma das 

profissões que possuem os princípios e objetivos encantadores, capaz de transformar o sujeito 

em brilhantes seres humanos.  
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ANEXO A - INVENTÁRIO DE TRABALHO E RISCOS DE ADOECIMENTO – ITRA 

 

1. Leia os itens abaixo e escolha a alternativa que melhor corresponde à avaliação que 

você faz do seu contexto de trabalho, tendo em vista a escala abaixo. 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

 

  1 2 3 4 5 

1 O ritmo do trabalho é excessivo      

2 As tarefas são cumpridas com pressão de prazos      

3 Existe forte cobrança por resultados      

4  As normas para execução das tarefas são rígidas      

5 Existe fiscalização do desempenho      

6 O número de pessoas é insuficiente para se realizar as 

tarefas   
     

7 Os resultados esperados estão fora da realidade      

8 Existe divisão entre quem planeja e quem executa      

9 As tarefas são repetitivas      

10 Falta tempo para realizar pausas de descanso no trabalho        

11 As tarefas executadas sofrem descontinuidade      

12 As tarefas não são claramente definidas          

13 A autonomia é inexistente      

14 A distribuição das tarefas é injusta      

15 Os funcionários são excluídos das decisões      

16 Existem dificuldades na comunicação entre chefia e 

subordinados 
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17 Existem disputas profissionais no local de trabalho      

18 Falta integração no ambiente de trabalho      

19 A comunicação entre funcionários é insatisfatória       

20 Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento 

profissional 
     

21 As informações que preciso para executar minhas tarefas 

são de difícil acesso 
     

22  As condições de trabalho são precárias      

23  O ambiente físico é desconfortável      

24  Existe muito barulho no ambiente de trabalho      

25 O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado       

26 Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar 

as tarefas 
     

27 O posto/estação de trabalho é inadequado para a 

realização das tarefas 
     

28 Os equipamentos necessários para realização das tarefas 

são precários 
     

29 O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado      

30 As condições de trabalho oferecem riscos à segurança 

das pessoas 
     

31 O material de consumo é insuficiente      

 

2. Agora escolha a alternativa que melhor corresponde à avaliação que você faz das 

exigências de decorrentes do seu contexto de trabalho (custo humano do trabalho), segundo 

a escala abaixo: 

1 2 3 4 5 

Nada exigido Pouco exigido Mais ou menos 

exigido 

Bastante 

Exigido 

Totalmente 

exigido 
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  1 2 3 4 5 

1 Ter controle das emoções       

2 Ter que lidar com ordens contraditórias      

3 Ter custo emocional      

4 Ser obrigado a lidar com a agressividade dos outros      

5 Disfarçar os sentimentos      

6 Ser obrigado a elogiar as pessoas      

7 Ser obrigado a ter bom humor      

8 Ser obrigado a cuidar da aparência física      

9 Ser bonzinho com os outros      

10 Transgredir valores éticos      

11 Ser submetido a constrangimentos      

12 Ser obrigado a sorrir       

13 Desenvolver macetes      

14 Ter que resolver problemas      

15 Ser obrigado a lidar com imprevistos      

16 Fazer previsão de acontecimentos      

17 Usar a visão de forma contínua      

18 Usar a memória      

19 Ter desafios intelectuais      

20 Fazer esforço mental      

21 Ter concentração mental      

22 Usar a criatividade      

23 Usar a força física      
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24 Usar os braços de forma contínua      

25 Ficar em posição curvada      

26 Caminhar      

27 Ser obrigado a ficar de pé subir e descer escadas      

28 Ter que manusear objetos pesados      

29 Fazer esforço físico      

30 Usar as pernas de forma contínua      

31 Usar as mãos de forma repetida      

32 Subir e descer escadas      

 

3. Avaliando o seu trabalho atualmente, marque a frequência com que você experimenta 

vivências positivas e negativas em relação aos aspectos discriminados a seguir, tendo por 

base a escala abaixo. 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

 

  1 2 3 4 5 

1 Liberdade com a chefia para negociar o que precisa       

2 Liberdade para falar sobre o meu trabalho com os colegas      

3 Solidariedade entre os colegas       

4 Confiança entre os colegas      

5 Liberdade para expressar minhas opiniões no local de 

trabalho 
     

6 Liberdade para usar minha criatividade      

7 Liberdade para falar sobre o meu trabalho com as chefias      
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8 Cooperação entre os colegas      

9 Satisfação      

10 Motivação      

11 Orgulho pelo que faço      

12 Bem-estar      

13 Realização profissional      

14 Valorização      

15 Reconhecimento      

16 Identificação com as minhas tarefas      

17 Gratificação pessoal com as minhas atividades      

18 Esgotamento emocional      

19 Estresse      

20 Insatisfação      

21 Sobrecarga      

22 Frustração      

23 Insegurança      

24 Medo      

25 Falta de reconhecimento do meu esforço       

26 Falta de reconhecimento de meu desempenho      

27 Desvalorização      

28 Indignação      

29 Inutilidade      

30 Desqualificação      

31 Injustiça      
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32 Discriminação      

 

4. Os itens a seguir tratam dos tipos de problemas físicos, psicológicos e sociais que 

geralmente são causados pela realização do trabalho. Marque o número que melhor 

corresponde à frequência com a qual eles estão presentes na sua atividade como docente, 

tomando por base a escala abaixo. 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Ás vezes Frequentemente Sempre 

 

  1 2 3 4 5 

1 Dores no corpo       

2 Dores nos braços      

3 Dor de cabeça      

4 Distúrbios respiratórios      

5 Distúrbios digestivos      

6 Dores nas costas      

7 Distúrbios auditivos      

8 Alterações de apetite      

9 Distúrbios na visão       

10 Alterações do sono      

11 Dores nas pernas      

12 Distúrbios circulatórios      

13 Insensibilidade em relação aos colegas      

14 Dificuldades nas relações fora do trabalho      

15 Vontade de ficar sozinho      

16 Conflitos nas relações familiares      
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17 Agressividade com outros      

18 Dificuldade com os amigos      

19 Impaciência com as pessoas em geral      

20 Amargura       

21 Sensação de vazio      

22 Sentimento de desamparo      

23 Mau-humor      

24 Vontade de desistir de tudo      

25 Tristeza      

26 Irritação com tudo      

27 Sensação de abandono      

28 Dúvida sobre a capacidade de fazer as tarefas      

29 Solidão      
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

BLOCO 1. IDENTIFICAÇÃO 

1) Nome: 

2) Idade: (  ) De 20 a 24 anos (  ) 25 a 29 anos (  ) Mais de 30 anos 

3) Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

 4) Raça: (  ) Branca (  ) Preta (  ) Parda (  ) Amarela (  ) Indígena 

5) Estado Civil: (  ) Casado (  ) Desquitado ou Separado (  ) Divorciado (  )Viúvo (  ) Solteiro 

6) Renda Familiar: (  ) De 1 a 3 salários mínimos (   ) De 3 a 5 salário mínimos  

                               (  ) De 5 a 15 salários mínimos (  ) mais de 15 salários mínimos 

8) Escolaridade: (  ) Graduado (  ) Pós- Graduado (  ) Mestrado (  ) Doutorado  

9) Professor de qual disciplina: 

  (  ) Biologia                          (  ) Português                         (  ) Sociologia 

  (  ) Matemática                    (  ) Inglês                                (  ) Filosofia 

  (  ) Física                             (  ) Geografia 

  (  ) Química                         (  ) Ed. Física 

 

BLOCO 2. TRABALHO 

10) Tempo de Serviço: 

11) Quais as maiores dificuldades encontradas no dia a dia para desempenhar as suas tarefas 

na escola? 

12) Como é a sua relação com os colegas de trabalho? Tem algum vínculo amigável com eles 

fora da escola? 

13) E com os alunos? Como é a sua relação em sala de aula? 

14) O que no seu ambiente de trabalho lhe causa prazer, realização? 

15) O que no seu ambiente de trabalho lhe causa insegurança, angústia e o que você considera 

estressante? 

 

16) O que você mudaria no seu ambiente de trabalho? Mudaria alguma coisa em sua dinâmica 

de aula?  
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17) Já foi afastado das suas atividades devido a algum transtorno desencadeado pelo trabalho? 

Se sim, qual o motivo? 

18) Você ficou quanto tempo afastado (a)? Nesse período procurou ajuda médica/ Terapia? 

19) Quais eram os principais sintomas (ansiedade, depressão, estresse, esgotamento, síndrome 

do pânico)? Teve algum diagnóstico? 

20) Quando estava afastado (a) procurou fazer alguma atividade? Os sintomas atrapalharam? 

Ficou mais em casa?  

21) Como se sentiu voltando ao trabalho? Foi readaptado (a)? 

 

BLOCO 3. RELAÇÃO FAMILIAR/SOCIAL E SAÚDE 

22) Após os sintomas/diagnóstico/afastamento como ficou a sua relação familiar e social? 

23) A família o (a) compreendeu e o (a) ajudou? 

24) As suas atividades de vida diária (alimentação, higiene, vestuário, atividades sexuais, etc) 

e as atividades instrumentais de vida diária (controlar as finanças, fazer compras, cuidar da 

casa, dirigir, cozinhar, etc) foram prejudicadas? 

25)  Teve o apoio dos colegas de trabalho? 

 


