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“Olha! Eu sei que o trabalho de professor tem uma dimensão muito, muito 

grande dentro da sociedade, não é só dentro da sociedade não, até mesmo no âmbito 

familiar, porque na sala de aula você também vai trabalhar o respeito, os valores, o 

professor sabe muitas das vezes muito mais do que o próprio pai, porque o pai sai 

para o trabalho, o aluno tá dormindo, ele volta, almoça e vai para o trabalho de novo 

e o professor vai passar o ano inteiro com aquele aluno. Então para mim, a profissão 

de professor é tão importante quanto à profissão de um médico, se não muito mais 

ainda...”(Prof.A.3) 
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Resumo 
 

Introdução – As novas configurações da Educação escolar têm demandado do professor mais 

tempo e esforços. Esta profissão, assim como outras, possui riscos que facilitam o processo de 

adoecimento. No entanto, ser professor tem suas especificidades inerentes à natureza das 

atividades exigidas e tempos para executá-las. O presenteísmo e absenteísmo nesta função 

manifestam-se de forma peculiar e sua ocorrência tem importantes consequências. Objetivos 

– Analisar as percepções das condições de trabalho de docentes do ensino fundamental e as 

possíveis associações com o adoecimento, absenteísmo e presenteísmo docente.  Métodos – 

Estudo de natureza qualitativa de associação com interferência entre as variáveis. A coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevistas individuais e análises documentais. Foram 

convidados a participar 20 professores de escolas fundamentais de Rio Branco, Acre. Dez 

professores que não registraram nenhuma ausência por motivo de doença no período de um 

ano, anterior à coleta de dados; e dez professores que estiveram afastados por motivo de 

doença (superior a 15 dias) e que retornaram ao trabalho ou como professor ou em outra 

função (readaptados). Para análise dos dados foi realizado a técnica de análise de conteúdo. 

Resultados e discussão – As categorias temáticas discutidas foram: 1- condições de trabalho; 

2- trabalho, repercussões domésticas e saúde; 3- presenteísmo; 4- absenteísmo por doença; 5- 

o reconhecimento e o sentido do trabalho para um professor e; 6 - ações do sistema 

educacional na prevenção de doenças - percepção dos professores. Os professores afirmaram 

a interferência do trabalho em seu dia a dia, fator este que dificulta os cuidados de si, sua 

família e sua saúde. Foram relatadas situações de desvalorização do trabalho do professor e os 

riscos que tal profissão oferece à saúde. O motivo mais enfatizado para ocorrência do 

presenteísmo foi a exigência escolar para repor sua ausência em sala de aula, quando esta for 

de até 15 dias, mesmo apresentando atestado médico. Os professores que retornaram ao 

trabalho perceberam o retorno na mesma função como um fator impeditivo de manter seus 

cuidados; aqueles professores que foram readaptados analisaram como benéfica sua saída da 

sala de aula, pois possibilitava a maior dedicação à família e cuidados pessoais. Conclusões – 

As condições de trabalho do professor além de facilitar o processo de adoecimento, dificultam 

os cuidados que este deveria ter com sua saúde. É necessário repensar estratégias que 



possibilitem ao professor o uso do direito de se ausentar quando estiver doente.  Ações de 

promoção à saúde, bem como estratégias de acesso ao serviço de saúde devem ser inseridas 

neste contexto. 

 

Descritores: docentes, condições de trabalho, absenteísmo, saúde do trabalhador  

Palavras-chaves: presenteísmo, ensino fundamental, escolas públicas  

 

  



SILVA VL. Working conditions, presenteeism and absenteeism in public school teachers. 

[Thesis]. Sao Paulo: School of Public Health, USP; 2017. 

 

Abstract 

Introduction - The new configurations of school education led to greater demands of efforts 

and time. This occupation, like several others present workplace risks that facilitate the 

development of work-related diseases. However, being a teacher has its specificities. They are 

inherent to the nature of the work activities. Presenteeism and absenteeism among teachers 

are manifested in a peculiar way and its occurrence has important consequences. Aims- To 

evaluate perceptions of teachers' working conditions of elementary schools and their 

association with illnesses, sick leave and presenteeism. Methods – Qualitative evaluations 

took place with  interference between the variables. Data collection was conducted through 

individual interviews and documentary analysis. The study was carried out  among teachers of 

municipal schools of Rio Branco, AC. Twenty elementary school teachers were invited to 

participate. Two groups were formed: ten teachers who never asked for a sick leave during 12 

months prior to the data collection; and ten teachers who have been on sick leave (short or 

long term absence) due to illness, and  returned to work either as a teacher or in another 

function (re-adapted to perform another job in a fundamental school. Data analysis was 

performed using content analysis.  Results and Discussion - The themes raised during the 

interviews belonged to the following categories: 1- working conditions; 2 work, home and 

health implications; 3- presenteeism; 4- sickness absenteeism; 5- the recognition and the 

meaning of work for a teacher and; 6 - Actions of the educational system in disease 

prevention - teachers' perception. Teachers mentioned the interference of work in 

their daily lives, a factor which complicates their own care, family and health. A number of 

times teachers mentioned several health risks they face at work. The main reported reason for 

the occurrence of presenteeism was a school requirement that obliged teachers to replace their 

classes even if they were absent due to a medical reason. Returning to work at the same job 

(as a teacher in the classroom) was  perceived as lack of incentive to preserve one’s health; 

those who were readapted reported it was beneficial leaving a teaching job, as it allowed them 

a greater time to devote to their families and personal care. Conclusions- Teachers’ working 

conditions were associated with work-related diseases. Being a teacher was reported as an 

additional difficulty to maintain their health. It is necessary to rethink strategies that would 



allow teachers to use the right to be in sick leave without being punished for missing classes. 

Programs of health promotion, as well as easier access to health services should be inserted in 

this context. 

 

Descriptors: teachers, working conditions, absenteeism. 

Keywords: presenteeism, public schools, elementary schools  
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APRESENTAÇÃO 

 

Nas últimas cinco décadas tem havido um crescente desenvolvimento de pesquisas no 

campo da saúde do trabalhador. Uma importante parcela destes estudos é sobre os efeitos do 

trabalho na saúde mental. Temas relacionados à saúde física e mental têm sido publicados. 

Dentre as populações avaliadas, incluem-se profissionais que lidam com atendimento ao 

público e aqueles que têm em seu cotidiano significante contato social, como é o caso dos que 

atuam nos setores de Educação e Saúde.   

A escolha dos participantes deste estudo se deu devido à minha atuação no campo da 

Educação onde atuo há mais de 12 anos como psicóloga da Secretaria Municipal de Educação 

de Rio Branco, AC. Durante este período tive a possibilidade de observar o suporte dado ao 

educando pelo Departamento de Assistência ao Educando. No entanto, aos docentes, 

observam-se situações indicativas da falta de atenção e apoio à saúde a esta categoria 

profissional por parte dos órgãos públicos (incluindo-se aí a Secretaria de Educação e da 

Saúde) do Estado do Acre.  

Exercer a profissão de professor exige habilidades específicas, preparo e conhecimento 

técnico atualizado. Na sociedade atual existem exigências que requerem do profissional da 

educação uma atuação que vai além do ensinar em sala de aula. De acordo com SILVA e 

ROSSO (2008) a necessidade de estudar a saúde dos professores de maneira ampla se dá pelo 

fato de que estes profissionais geralmente estão submetidos a más condições de trabalho. 

Além disso, não deve ser esquecida a responsabilidade social que está relacionada ao processo 

educativo. As más condições de trabalho trazem prejuízos à saúde física e mental do 

professor, além de repercussões em seu círculo sociofamiliar. Estudos têm mostrado que estas 

consequências repercutem na qualidade da educação, processo base para a evolução social, 

política e econômica do país (SOUZA e LEITE, 2011).  

As condições de trabalho que levam a situações de sofrimento mental fazem parte dos 

chamados riscos psicossociais no trabalho (MARTINEZ et al., 2004). Estes são associados a 

situações que se referem às interações do meio ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, 

condições organizacionais e habilidades dos trabalhadores, necessidades, cultura, causas 

extraprofissionais pessoais e que podem influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no 

trabalho (OIT, 1989). 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como campo de investigação a Saúde Ambiental, na linha de 

pesquisa Saúde do Trabalhador. Esta é uma área da Saúde Pública que visa intervir nas 

relações entre o trabalho e a saúde.  Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8080/90, em seu artigo 

6º, parágrafo 3º, saúde do trabalhador é: 

“Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.” 

(BRASIL, 2003, p. 24)  

 

 LARANJEIRA (2009) afirma que o meio ambiente, entendido aqui por meio laboral ou 

do trabalho, é cada vez mais reconhecido pelas ciências da saúde como um dos fatores 

determinantes da saúde dos indivíduos e dos grupos populacionais. Cada vez mais se 

reconhece que a atividade profissional pode ter implicações positivas e/ou negativas, quer 

para o indivíduo, quer para as organizações.  

O trabalho humano pode ser visto de duas formas: a primeira como fonte de realização, 

satisfação, prazer, motivação, quando a pessoa gosta do trabalho, estruturando o processo de 

identidade dos sujeitos; a segunda transforma-se em elemento patogênico e nocivo à saúde, 

como, por exemplo, quando a pessoa não gosta do que faz ou não é capaz de acompanhar as 

novas tecnologias, sente-se desvalorizada ou ameaçada pela precariedade do emprego que 

arranjou e/ou tem constante atrito nos relacionamentos interpessoais (DEJOURS, 1992; 

LARANJEIRA, 2009). 

De acordo com CRUZ et al. (2010), as mudanças no mundo do trabalho provocadas 

pelo intenso processo de globalização da economia, a crescente e contínua sofisticação 

tecnológica, a decadência nas relações humanas cooperativas que são substituídas por 

aspectos competitivos e de busca de recompensas ao próprio trabalho, fazem surgir no 

trabalhador sentimentos de insegurança, ansiedade e diminuição da autoestima do indivíduo e 

de grupos sociais. Os autores afirmam que quando esses sentimentos são intensos e 

permanentes, e as características da função no trabalho também contribuem para a 

manutenção destas condições, o indivíduo apesar de tentar repetidamente soluções para essas 
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questões, somado ao desgaste dos constantes fracassos, está vulnerável ao surgimento de 

doenças. 

Dentre as categorias profissionais que têm sido estudadas estão os professores que 

ocupam diversos papéis dentro e fora do ambiente de trabalho e, muitas vezes, trabalham em 

mais de um turno e em condições diversificadas. Segundo BATISTA et al. (2010a), a saúde 

do professor vem sendo fonte de preocupação de segmentos variados da sociedade.  

Justifica-se a importância deste estudo por se tratar de um campo de grande relevância 

social. Poderá contribuir para o desenvolvimento de programas de Políticas Públicas voltados 

à promoção da saúde e à prevenção de doenças entre docentes bem como apoiar possíveis 

estudos voltados aos direitos do trabalhador referentes à saúde. 

 

1.1 A Educação no município de Rio Branco 

 

A rede pública de educação possui peculiaridades, Estados e Municípios atuem em 

regime de colaboração para garantir a oferta da Educação Básica, ou seja, do Ensino 

Fundamental, cabendo também aos municípios assegurar a Educação Infantil, e aos Estados 

garantir, com prioridade, a oferta do Ensino Médio. De acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1996,  a atuação na educação deve ser em forma de colaboração entre 

estados e municípios, sendo atribuído aos municípios maior participação na educação 

(BRASIL,1996). DONATELLI (2010) afirma que para alguns professores esse processo de 

municipalização do ensino tornou-se motivo de preocupação devido à precariedade e à 

pobreza de muitos municípios. 

Pela LDB, coube aos municípios a organização da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1996). Em Rio Branco, a municipalização da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental é um processo que ocorreu recentemente, onde diferentes situações 

institucionais convivem entre si, isto é, temos escolas que eram estaduais e passaram a ser 

municipais em diferentes arranjos institucionais. Tal configuração pode ser vista na Figura 1, 

onde temos a Divisão de Educação Infantil e Ensino Fundamental, que responde ao 

Departamento de Ensino da Secretaria. 

De acordo com FERREIRA (2009) e DONATELLI (2010) as formas de contratação 

dos professores na rede pública devem obedecer a regras do concurso público de provas e 

títulos para a ocupação de cargos e funções. A forma típica legal de contratação é denominada 

“nomeação”. Após a aprovação em processo seletivo de concurso público para o provimento 



19 
 

de cargos, respeitando-se a ordem de classificação, os candidatos são nomeados professores, 

tornando-se estatutários do Município ou do Estado em caráter efetivo.  

Figura 1- Organograma da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco 

 

Extraído do Site da Secretaria: http://www.riobranco.ac.gov.br/index.php/rio-branco.html Acessado 

em 20/07/16. 

 

http://www.riobranco.ac.gov.br/index.php/rio-branco.html
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De acordo com o censo de 2015 o quadro total de professores no município de Rio 

Branco na zona urbana era de 862 professores, destes 568 são provisórios e apenas 294 

efetivos. No município de Rio Branco alguns professores ingressam na rede pública através 

de processos seletivos simples, com contratos temporários, uma vez que o município não tem 

aberto concursos públicos como crescimento do número de alunos matriculados vem 

exigindo. Assim, há muitos professores tanto na rede pública estadual quanto na rede 

municipal que têm o estatuto de “temporário ou provisório”. 

No ano de 2015 o município teve um total de 22.497 alunos matriculados, sendo 12.362 

na Educação Infantil, 9.358 no Ensino Fundamental e 777 no EJA-Supletivo. Até o mês de 

agosto de 2016, de acordo com a Seção de Estatística/SEME/MEC/INEP/EDUCASENSO, o 

município estava com um total de 22.907 alunos matriculados em suas escolas. Deste total de 

alunos, 12.954 estão na Educação Infantil, 9.257 no Ensino Fundamental e 696 no EJA-

Supletivo
1
.  

 Apresentar o quadro completo sobre o emprego nas escolas públicas escapa aos 

objetivos deste estudo. No entanto, vale ressaltar que em 2009 o município de Rio Branco 

mudou o regime de contratação de seus servidores, deixando de ser CLT e passando a ser 

Estatutário.  

FERREIRA (2009) explicita que, teoricamente, cada município e cada estado deveriam 

ter um Plano de Carreira para o Magistério. É no Plano de Carreira que estão definidas as 

formas de ingresso na profissão docente, o Quadro do Magistério, as jornadas de trabalho e a 

remuneração.  

O Plano de carreira do município de Rio Branco foi instituído em dezembro de 2009 

através da LEI Nº 1.795.  Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - 

PCCR dos servidores estatutários da administração pública direta do município de Rio 

Branco. A Lei enquadra, cria e extingue cargos e funções, estabelece critérios para 

progressão, promoção e consolida as escalas de vencimentos atualmente adotadas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, 2009).  

De acordo com a referida Lei, o PCCR é um instrumento das ações específicas do 

desenvolvimento de recursos humanos e de valorização dos servidores efetivos e estáveis do 

Município de Rio Branco (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, 2009). 

                                                             
1
 Dados fornecidos, em planilhas, pela Seção de Estatística da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco-

AC, 2015 e 2016. 
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1.2. Condições de trabalho e saúde dos professores 

 

Desde os anos de 1990, uma série de reformas educacionais foram implantadas no 

Brasil, inseridas em debate internacional sobre a necessidade de melhoria da educação, nas 

quais o professor é visto como peça-chave desse processo (SAMPAIO e MARIN, 2004).  A 

questão da qualidade do ensino, nos termos dessas reformas, deve ser acompanhada pela 

melhoria das condições de trabalho do professor e por seu reconhecimento e valorização 

como profissional. Medidas são tomadas nesse sentido, com destaque para a 

responsabilização do Estado, no que diz respeito às garantias de qualidade na formação e 

condições docentes (MARIN, 2012).  

No Brasil, o movimento de reformas educacionais demarca uma nova regulação das 

políticas educacionais, trazendo consequências significativas para a organização e gestão das 

escolas, resultando em uma reestruturação do trabalho docente, podendo alterar sua natureza e 

definição. De acordo com OLIVEIRA (2004) o trabalho docente não é definido mais apenas 

como atividade em sala de aula, ele agora compreende a gestão da escola requerendo a 

dedicação dos professores ao planejamento, à elaboração de projetos e à discussão coletiva do 

currículo e da avaliação.  

De acordo com PEREIRA e MOURAZ (2015) os novos mandatos sociais sobre a 

educação escolar e os discursos que os acompanham, designadamente nos domínios formativo 

e científico, apresentam novos desafios à instituição educativa que requerem uma abordagem 

mais compreensiva e esclarecedora da sua interpretação pelas comunidades educativas. As 

representações simbólicas e cognitivas e as determinações sociais produzidas por esses 

mandatos configuram novas concepções de profissionalidade
2
 docente e novas formas de 

educar na Escola, que a investigação em educação deve contribuir para compreender, 

fundamentar e legitimar.  

TARDIF (2007) exemplifica os novos desafios ao afirmar que tradicionalmente a escola 

garantia a instrução e partilhava com as famílias a educação dos jovens, mas as mudanças que 

ocorreram tanto na funcionalidade familiar como na sociedade fez com que a escola 

assumisse cada vez mais responsabilidades, para além daquelas da aprendizagem 

                                                             
2 A afirmação do que é específico no trabalho do professor.  “Falamos aqui de profissionalidade como aquele 

conjunto de atributos, socialmente construídos, que permitem distinguir uma profissão de outros muitos tipos de 

atividades, igualmente relevantes e valiosas” (ROLDÃO, 2005).   
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propriamente dita, para uma formação também de “competências sociais” (valores, atitudes, 

etc.). Dessa forma, hoje no seu trabalho o professor precisa levar em consideração diversas 

atividades e atender inúmeros objetivos, que exercem sobre si grande impacto, afetando a 

natureza do seu trabalho prescrito e suas atividades. 

O fato de que estar na escola significa não apenas dar aulas, mas também atender pais e 

alunos, inclusive em horários de pausa e alimentação, e os deslocamentos entre os locais de 

trabalho são também fonte de desgaste e esgotamento, dadas as condições de transporte das 

cidades (GOMES, 2002). FERREIRA (2009) diferencia o trabalho de um professor do 

trabalho de outros profissionais, como um médico ou de um comerciante, que tem atribuições. 

“Se a aula é seu momento mais visível, ele não é o único” (FERREIRA, 2009, p53): os 

professores precisam planejar suas atividades, bem como preparar os materiais que vão 

utilizar, avaliar o aproveitamento dos alunos e fazer registros diversos. Existem os excessos 

de trabalho extraclasse que incluem preparação de material de aula e correção de provas 

(CRUZ et al., 2010). 

Em um estudo da Análise Coletiva do Trabalho realizado por FERREIRA (2009), o 

trabalho dos professores aparece com dupla face: como emprego e como atividade. No 

emprego a discussão gira em torno das relações de subordinação entre empregados e 

empregadores; na atividade, a discussão gira em torno da questão “quem faz o que”.  Na 

atividade, o fazer específico do professor refere-se ao que é próprio da profissão e o que a 

distingue de todas as outras: ensinar aos alunos os conteúdos acumulados historicamente pela 

humanidade (com todas as ambiguidades que este conceito apresenta). Também faz parte das 

características e exigências desta atividade e de como ela acontece na prática: do seu objeto e 

de seu objetivo, dos instrumentos que utiliza e das capacidades que mobiliza.   

Condições de trabalho docente são definidas como as circunstâncias em que o trabalho é 

realizado. Essas circunstâncias são construídas historicamente e, portanto, possíveis de serem 

modificadas (ASSUNÇÃO, 2008). OLIVEIRA e ASSUNÇÃO (2010) destacam que essa 

expressão designa tanto o conjunto de meios disponíveis e necessários para a realização dessa 

atividade (condições físicas e organizacionais), como as relações de emprego às quais os 

trabalhadores estão submetidos (carreira, formas de contratação, remuneração), vinculados às 

suas condições de vida. As condições de trabalho trazem consequências para os trabalhadores 

e para suas ações.  

No que se refere aos problemas relacionados às condições de trabalho, destacam-se os 

baixos salários, as precárias condições físicas de trabalho, especialmente no que concerne ao 
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conforto térmico, o ruído. Além destes, é usual a superlotação das salas de aula, a dupla 

jornada principalmente das professoras (doméstica e profissional), a falta de tempo para si, as 

exigências sociais da atividade (ZACCHI, 2004; TARDIF e LESSARD, 2005). Este quadro 

se torna mais agravante quando acoplado a outras dificuldades, como, por exemplo, 

indisciplina, dificuldades de aprendizagem e empecilhos para a efetivação da prática docente 

vista na escassez de recursos materiais (MARIANO e MUNIZ, 2006). 

CARNEIRO (2001) traz como fatores que influenciam o trabalho docente a 

complexidade das tarefas desenvolvidas e a falta de recursos materiais, os problemas 

sociofamiliares dos alunos, os ritmos de trabalho, a multiplicidade de tarefas diferenciadas e 

simultâneas, o uso elevado da voz, as posturas desconfortáveis, a pouca frequência de pausas, 

as cargas psíquicas acumuladas, a falta de valorização do trabalho realizado, o estado 

psicológico dos alunos, a burocratização e otimização das atividades educativas, a prescrição 

(rígida) do trabalho, as dificuldades nas relações com as famílias dos alunos (que tendem a 

encarar os profissionais como responsáveis pelo sucesso ou insucesso de seus filhos), a falta 

de diálogo com a administração, a violência na escola (brigas entre alunos, roubos, ameaças 

dos alunos, depredação do espaço), a necessidade de o professor fazer outras atividades como 

forma de aumentar a renda, o trajeto frequentemente longo entre casa e local de trabalho. 

As condições materiais e tecnológicas (recursos audiovisuais, biblioteca, laboratórios, 

etc.) também influenciam diretamente a qualidade e a quantidade de tarefas possíveis de 

serem realizadas, bem como o aproveitamento da aula (DONATELLI, 2010).  

Além dos já citados, existem outros fatores que determinam as condições do trabalho 

docente, dentre eles: a relação do corpo gestor com os professores; as condições profissionais 

dos docentes; o sistema burocrático que é imposto aos docentes; os controles externos sobre o 

trabalho docente e as implicações do projeto político pedagógico do governo (SILVA e 

ROSSO, 2008). 

Outros aspectos merecem destaque, como a perda de autonomia, os movimentos 

repetitivos, o aumento das exigências cognitivas, a inclusão de alunos especiais na sala de 

aula, o assédio moral (LIMA, 2000 e LIMA, 2002), a perda da identidade (VIEIRA, 2004), a 

imagem errônea da opinião pública sobre o professor e a cooptação de professores pela 

administração (SANTOS, 2005), o sentimento de culpa por não dar conta satisfatoriamente de 

todas as atividades, a dificuldade de se estabelecerem espaços de intercâmbio de ideias, 

principalmente pela falta de tempo, a insuficiência de laços de cooperação, a falta de 

comunicação, a forma como vem sendo implantada a avaliação continuada (entendida como 
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obrigação de aprovar alunos), a padronização do currículo e dos métodos de ensino, a falta de 

acompanhamento técnico (NEVES, 1999). 

Somam-se a estes, o descontentamento com o salário, que corresponde ao tópico com 

maiores queixas por parte dos professores, a falta de concursos públicos para provisão de 

cargos e o consequente crescimento da contratação temporária, e a insegurança quanto à 

demissão. Assim sendo, percebe-se que estes itens estão diretamente relacionados à qualidade 

do trabalho docente, assim como à própria saúde deste trabalhador (LIMA, 2000; 

MASCARELLO, 2004; SAMPAIO e MARIN, 2004; SILVA e ROSSO, 2008 e; CRUZ et al., 

2010).  

As transformações vivenciadas pela sociedade atual intensificam as exigências feitas 

aos professores, em que a falta de clareza sobre o que se espera de seu desempenho, bem 

como da escola, acabam por dificultar sua atuação. Em decorrência de reformas educacionais, 

novas demandas são apresentadas à escola, modificando aspectos da gestão educacional, o 

que provoca a intensificação do trabalho docente, que passa a assumir novas tarefas, 

especialmente burocráticas (FERNANDES, 1998; OLIVEIRA, 2004 ).  

Para APPLE (1995) a intensificação representa uma das formas tangíveis pelas quais os 

privilégios de trabalho dos trabalhadores educacionais são degradados. Representa uma 

diversificação de tarefas cada vez maior no processo de trabalho docente. De acordo com 

BARRETO e LEHER (2003), nessas reformas o professor é visto como cumpridor de tarefas 

previamente estipuladas, o que o desqualifica profissionalmente. 

Por essa razão, os estudos da Clínica da Atividade (CLOT, 2010) propõem a 

compreensão do trabalho a partir de duas dimensões: a “atividade realizada” e o “real da 

atividade”. A atividade realizada corresponde áquilo que realmente se faz durante o trabalho, 

ao que pode ser diretamente observado. Já o real da atividade corresponde ao que poderia ser 

feito, o que gostaria de fazer, e não conseguiu. O que foi impedido de realizar, no entanto, 

seria algo considerado importante pelo trabalhador e interferiu na sua atividade.  

Um dos aspectos destacados ao se analisar a lógica presente nas reformas educacionais, 

no que diz respeito ao exercício docente, é o fato de o mesmo ser ressaltado em seu aspecto 

técnico, e os professores vistos como meros cumpridores de tarefas pré-estabelecidas, 

fomentando a rotina e o individualismo (CONTRERAS DOMINGO, 2001). De acordo com 

TENTI FANFANI (2005), novos dispositivos de controle externos à escola e que incidem 

sobre o trabalho do professor afetam sua constituição e, portanto, a própria percepção que os 
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docentes possuem sobre seu trabalho, modificando suas práticas pedagógicas e trazendo 

consequências para o ensino. 

As circunstâncias sob as quais os docentes mobilizam as suas capacidades físicas, 

cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da produção escolar, podem gerar sobre-esforço 

ou hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas. E, se não há tempo para a recuperação, 

são desencadeados ou precipitados sintomas clínicos e prejuízos à saúde (GASPARINI et al., 

2005). 

GOMES e BRITO (2006) buscaram estabelecer relação entre a saúde do professor e 

suas condições de trabalho. Seu estudo foi realizado em uma escola pública da cidade do Rio 

de Janeiro. Os resultados apontaram para a existência de uma sobrecarga de trabalho. A 

sobrecarga estava relacionada a um conjunto de elementos de naturezas diferentes, a 

atividades realizadas em espaços diferentes (diversas escolas, dentro e fora de sala de aula, 

diferentes salas de aula, deslocamentos). Estava associada à variabilidade do trabalho 

determinada pela gestão, pela política educacional, pela composição e tamanho das turmas, 

pela infraestrutura material das escolas e pelo tempo (GOMES e BRITO, 2006).  

O “mal-estar docente” (ESTEVE ZARAGOZA, 1999) é um fenômeno social do mundo 

ocidental (na época em que o termo foi cunhado), que possui como agentes desencadeadores a 

desvalorização, concomitante às constantes exigências profissionais, a violência; a 

indisciplina, entre outros fatores que acabam por promover uma crise de identidade em que o 

professor passa a se questionar sobre a sua escolha profissional e o próprio sentido da 

profissão. A expressão “mal-estar docente” descreve os efeitos permanentes de caráter 

negativo que afetam a personalidade do professor, resultado das condições em que exerce a 

docência (ESTEVE ZARAGOZA, 1999). A partir de tais condições, os docentes passam a 

manifestar sentimentos negativos intensos, como angústia, alienação, ansiedade e 

desmotivação, além de exaustão emocional, frieza perante as dificuldades dos outros, 

insensibilidade e postura desumanizada.  

OLIVEIRA (2009) explicita quando trabalhar começa a doer. Às vezes, aparecem 

problemas com os alunos que deixam os professores sem saber o que fazer, um dos 

sofrimentos mais evidentes do professor é a angústia de tentar, não conseguir e saber que é 

preciso resolver a questão. Outro é a frustração em não ver o resultado do seu trabalho. Se o 

desafio for muito grande, assim como a quantidade de trabalho, o sofrimento pode abrir 

caminho para o adoecimento.  Por outro lado, existem aqueles professores que, para não se 

desgastar, abandonam a luta pelo aprendizado do aluno.  
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O estudo realizado por PARRA (2005) identificou os principais perfis de desgaste da 

saúde docente (o desgaste da saúde mental, da função vocal, do aparelho musculoesquelético, 

dos órgãos de sentidos, incidência de varizes e infecções respiratórias). Dentre os fatores mais 

estressantes na profissão docente, o autor destaca o esforço emocional despendido no 

empenho de ensinar. Embora se reconheça o caráter positivo e criador de satisfação que têm 

as interações sociais, do ponto de vista das teorias do estresse no trabalho, admite-se que 

podem ser fonte de mal-estar e desgaste da saúde, se o sustento do trabalhador depender delas.  

No trabalho de ARAÚJO e CARVALHO (2009), aspectos psicossociais também foram 

relevantes à saúde mental dos docentes. Trabalho realizado em situação de alta exigência 

(envolvendo altas demandas psicológicas e baixo nível de controle) estava associado à maior 

prevalência de Transtornos Mentais e do Comportamento. Nos estudos de CARAN et al.  

(2011), os riscos ocupacionais psicossociais foram entendidos como influenciadores na saúde 

dos docentes e as principais alterações apontadas (efeitos à saúde) foram: estresse, ansiedade, 

insônia/dificuldades de sono, cefaleia/ gastrite e outras manifestações. 

Um aspecto ressaltado na pesquisa de ASSUNÇÃO (2008) foi a associação entre a 

ocorrência do transtorno mental e a presença de algum dos fatores: trabalho em dois turnos, 

predominância de ruído elevado e insuportável e ter presenciado algum episódio de agressão 

na escola. A ocorrência de distúrbios vocais foi relacionada à intensidade de ruídos, carga 

horária de trabalho extensa, salas inadequadas, ambiente intranquilo e estressante, falta de 

materiais, equipamentos adequados e pó de giz (ASSUNÇÃO, 2008).  

A incidência maior de transtornos mentais entre os educadores possibilita compreender 

que o nível de desgaste emocional vivenciado por eles em seu ofício tem sido maior que os 

limites suportáveis pela vivência humana. Esses fatos são preocupantes não somente pelo 

risco de deterioração da integridade física e mental dos professores, como também pela forma 

como desenvolvem suas tarefas cotidianas na escola (MARQUES, 2010). 

 

1.3 Absenteísmo e presenteísmo no trabalho docente 

1.3.1 Absenteísmo 

 

O absenteísmo no trabalho pode ser visto quanto ao tipo de ausência: absenteísmo 

voluntário, absenteísmo amparado por lei, absenteísmo compulsório/impedimentos de ordem 

disciplinar e absenteísmo por doença (SALA et al., 2009). O absenteísmo é visto ausência do 
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trabalhador ao seu local de trabalho devido a uma incapacidade do indivíduo, não considerado 

quando feita para aquela derivada de gravidez normal ou prisão (OIT, 1989). 

SASAKI (2013) relata que nem sempre o adoecimento leva ao absenteísmo por doença, 

devido ao fato de que muitos trabalhadores adoecidos comparecem ao seu trabalho. 

MARQUES (2010), em seu trabalho observou que a extensão da carga horária pode 

interferir negativamente no desenvolvimento das atividades de ensino. Dessa forma, é 

possível entender que uma sobrecarga de trabalho pode trazer consequências negativas para a 

saúde desse profissional, o que pode resultar em faltas ao trabalho, denominada por estudiosos 

de absenteísmo, prejudicando sua atividade de ensino, além de afetar a própria qualidade do 

trabalho desenvolvido.  

Foi observada por ESTEVE (2005), em sua pesquisa, uma maior incidência de licenças 

médicas entre as mulheres ao longo dos sete anos estudados. O tempo de duração médio das 

licenças foi de 41 dias, e os diagnósticos mais frequentes são relativos a tornozelos torcidos, 

laringites e depressões.  Outro aspecto ressaltado foi a possível relação entre os ciclos de 

estresse ocorridos durante o período letivo e o aumento no número de afastamentos dos 

professores. Observou-se o aumento do número de licenças médicas conforme avançavam os 

trimestres letivos.  

 

1.3.2 Presenteísmo  

 

Presenteísmo é definido como a presença do indivíduo no trabalho apesar de doente, 

com problemas físicos ou psicológicos (HEMP, 2004; ARONSSON E GUSTAFSSON, 2005; 

MIDDAUGH, 2007; JOHNS, 2010; TALOYAN et al., 2012; LARANJEIRA, 2013).  

ROJAS (2007); LETVAK e BUCK (2008) afirmam que o presenteísmo está presente na 

vida dos trabalhadores de diferentes atividades e se devem observar as consequências e as 

dificuldades que se criam em um grupo que tem que cobrir a falta de rendimento de um de 

seus membros. Ao invés de se providenciar a substituição do trabalhador que está enfrentando 

problemas de saúde, o trabalhador permanece no trabalho, porém sem cumprir plenamente as 

exigências do trabalho. 

De acordo com HASEN e ANDERSEN (2008), não somente o presenteísmo como  o 

absenteísmo são influenciados por alguns fatores: 

1- Fatores relacionados ao trabalho (HASEN e ANDERSEN, 2008). 
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a) A pressão do tempo: o cumprimento de prazos associado a insuficiência de recursos 

associa-se ao presenteísmo. Isto porque funcionários que não têm recursos serão relutantes em 

tirar licença médica, alegando que eles terão de enfrentar um atraso de tarefas quando 

retornarem ao trabalho.  

b) O controle sobre as tarefas de trabalho: alto grau de controle sobre as tarefas a serem 

realizadas  

c) Relacionamento com colegas: refere-se à influência do trabalho em equipe. 

d) As condições de emprego: as pessoas tendem a ir doentes trabalhar em situações onde 

existe o receio de perder os seus empregos. Trabalhadores com emprego precário (por 

exemplo, contratos temporários) também enfrentam este tipo de medo porque a sua situação 

de trabalho é insegura. 

2- Situação pessoal: Fatores fora do trabalho também podem influenciar a decisão de ir 

doente para trabalhar (HASEN e ANDERSEN, 2008). 

a) situação financeira: algumas organizações oferecem incentivos financeiros para que não 

haja falta, levando o trabalhador a ir doente para o trabalho.  

b) vida em família: aqui o trabalhador considera que é mais desgastante ficar em casa do que 

ir a um estimulante e interessante ambiente de trabalho. Tais pessoas, são aqueles que são 

geralmente insatisfeitos com a vida familiar, preferem ir trabalhar mesmo quando estão 

doentes. Um grande número de crianças ou um cônjuge doente também pode ser visto como 

fatores que tornam a vida em casa mais desgastante. 

c) fatores psicológicos: ARONSSON E GUSTAFSSON (2005) comentam que o "indivíduo 

com ausência de limites” (característica de personalidade) tem difículdade para dizer não aos 

desejos e demandas de outras pessoas. SIEGRIST (1996) os descreveu como "excesso de 

comprometimento”.  

3- Atitudes, como um forte compromisso com o trabalho e com o dever também 

influenciam o presenteísmo (HASEN e ANDERSEN, 2008). 

BORGES (2012) considera que o trabalho abrange todas as componentes de bem-estar 

(físico, emocional e social) do trabalhador e estende-se para além do local de trabalho. 

Segundo este autor o trabalho é um forte contributo para a realização pessoal, profissional e 

reflete-se na qualidade de vida. Portanto, ter um problema de saúde é uma forte causa de 

presenteísmo, mas pode estar também associada a outros fatores pessoais e organizacionais 
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(ARONSSON, GUSTAFSSON & DALLNER, 2000; ARONSSON & GUSTAFSSON, 

2005).  

JOHNS (2010) apresentou fortes contributos na compreensão do fenômeno com a 

criação de um modelo dinâmico explicativo das causas para o seu aparecimento (Figura – 

02). O seu trabalho teve como principal objetivo explorar as principais causas do 

presenteísmo e absentismo, bem como a sua relação com o desempenho do trabalhador. No 

seu modelo teórico, defende que a condição de saúde juntamente com os fatores relacionados 

com o contexto de trabalho e com os fatores pessoais/individuais contribuem para o 

presenteísmo com diferentes consequências individuais.  

De acordo com o modelo dinâmico apresentado por JOHNS (2010), a natureza da 

doença influencia-o, isto é, os trabalhadores saudáveis e capazes de trabalhar podem ser 

afetados por qualquer tipo de doença que poderá levá-los à perda da capacidade de trabalho. 

Esta poderá ser aguda (gripe), episódica (enxaqueca) ou crônica (diabetes). Muitos dos 

problemas de saúde que poderão estar na base do presenteísmo são de natureza benigna, uma 

vez que os trabalhadores com problemas de saúde graves ficam em casa por longos períodos 

de tempo (JOHNS, 2010).  

O presenteísmo pode ser mais comum em tempos economicamente difíceis. O seu 

aparecimento deve-se às mudanças do contexto do trabalho, nomeadamente, à insegurança, ao 

desemprego, necessidades de progressão na carreira e pressões financeiras (HEMP, 2004;  

SOUSA, 2005). Aparece no mesmo modo quando há mudanças e reestruturação nas 

organizações e quando se verifica uma diminuição do efetivo e um aumento do trabalho, 

originando um sentimento de insegurança nos trabalhadores (RIBEIRO, 2011). GARCÍA 

(2011) enfatiza que o medo de perder os seus empregos leva a uma diminuição absenteísmo  e 

a um aumento do presenteísmo. 
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Figura 02 - Modelo dinâmico de causas do presenteísmo e absenteísmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: JOHNS (2010) 

 

A propensão para situações de doença poderá ser causa de presenteísmo, afirma 

PALHA (2014). Isto quer dizer que pessoas que manifestam mais problemas de saúde tendem 

a justificar o seu comportamento com a sua condição de saúde. A própria percepção do estado 

de saúde também é um fator que influencia.  Relativamente aos fatores pessoais, verificou-se 

que existem diferenças na manifestação do presenteísmo. HUVER et al. (2012) afirmam que 

trabalhadores mais velhos apresentam mais problemas de saúde crônicos e seriam mais 

propensos.  
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Quanto ao sexo, alguns estudos demonstram que em contexto hospitalar os homens 

apresentam mais risco do que as mulheres (DEMEROUTI et al., 2009). Uma possível 

explicação é que as mulheres dão mais importância à sua família em detrimento da sua vida 

profissional (JOHNS, 2010; HUVER et al., 2012). Outros autores encontraram dados 

contrários. MARTINEZ e FERREIRA (2012) referem que as mulheres poderão apresentar 

mais presenteísmo, uma vez que estão sujeitas a uma enorme pressão social para manterem 

altos níveis de desempenho, tanto no trabalho como em casa.  

ARONSSON, GUSTAFSSON e DALLNER (2000) referem que trabalhadores com 

filhos dependentes estão mais propensos. No que diz respeito ao gênero existem evidências de 

que as mulheres tendem a apresentar índices mais elevados de absenteísmo e os homens 

índices mais elevados de presenteísmo. Este, como visto no modelo, apresenta consequências 

individuais acumuladas, podendo levar à diminuição da produtividade, ao baixo nível de 

saúde, desempenho e rendimento alterados e a uma acumulação das atribuições de trabalho 

(JOHNS, 2010).  

Existem várias perturbações, tanto em nível fisiológico como psicossomático que 

poderão levar ao presenteísmo. No campo fisiológico, as doenças com maior prevalência, 

segundo a literatura, são do âmbito musculoesquelético (lombalgia e artrites), cefaleias, dores 

crônicas e problemas respiratórios; e no campo psicossomático, destacam-se a ansiedade, a 

depressão, o stress, bem como o défice de atenção (HEMP, 2004; FERREIRA et al., 2010; 

TALOYAN et al., 2012; SANDERSON & COCKER, 2013). 

De acordo com FLORES-SANDI (2006), para a redução do presenteísmo é importante 

identificar o problema, determinar as causas, o custo para a organização, além de estabelecer 

programas de atenção e educação à saúde para os trabalhadores, com a finalidade de ajudar a 

encontrar soluções para seus problemas. 

MIDDAUGH (2007) afirma que o custo do absenteísmo é fácil de calcular, já que o 

trabalhador não se encontra presente: 100% da produtividade do trabalhador são perdidos 

cada dia em que ele não está no trabalho. No entanto, os custos diretos e indiretos do 

presenteísmo e sua perda de acompanhamento da produtividade não são facilmente 

mensuráveis, uma vez que esta perda ocorre durante o trabalho, podendo gerar maior impacto 

nas organizações. ARONSSON e GUSTAFSSON (2005); BURTON et al. (2004) afirmam 

que a maioria dos empregadores e responsáveis organizacionais não analisam profundamente 

o presenteísmo, nem se apercebem do impacto deste no desempenho dos colaboradores, na 

produtividade e nos ganhos organizacionais. 
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UMANN et al. (2012), em seu estudo, afirmam que avaliar o presenteísmo é um 

desafio, por ser condição não palpável, aparentemente encoberta, que necessita do 

reconhecimento do profissional sobre sua condição para o desenvolvimento das atividades no 

trabalho. Considera, também, desafio a incorporação desse referencial na instância 

administrativa das instituições, por ter repercussões que, muitas vezes, somente se tornam 

visíveis com a ocorrência de faltas e afastamentos do trabalho. Além disso, a medida direta da 

produtividade é tarefa difícil, principalmente para ocupações que exigem tarefas com elevado 

conteúdo cognitivo.  

 

1.4 O significado do trabalho 

 

Segundo ARROYO (2007), trabalhar com Educação é um dos ofícios mais 

duradouros/eternos da formação humana. Ser professor significa orientar e ensinar os saberes 

acumulados pela humanidade, assim como as artes apreendidas social e culturalmente. 

Contudo, a atividade desse profissional perdeu relevância em face dos métodos, conteúdos e 

os rituais da escola, advindo daí a importância de se estudar e discutir, pois, embora seu 

trabalho seja importante, quando se pensa em escola, pensamos nos espaços físicos e 

instrumentos, e muito pouco sobre o professor. Isto é, a Educação nos lembra a escola, mas 

não necessariamente seus profissionais, os educadores (ARROYO, 2007 p.10). 

Os professores significam seus atos no exercício profissional no confronto com as 

condições objetivas às quais se encontram submetidos (TARDIF e LESSARD, 2005). 

PENNA (2012), ao entrevistar professoras, nos seus estudos, ouviu delas que o exercício da 

docência não é socialmente valorizado. Os professores, especialmente os que se dedicam aos 

primeiros anos da escolarização básica, ocupam posição desprestigiada polític e socialmente, 

e esse desprestígio, ao mesmo tempo em que se expressa nas condições objetivas às quais os 

docentes estão submetidos, determina-as. São problemas estruturais, relacionados ao lugar 

ocupado pelos professores socialmente, e também conjunturais, estabelecidos na nova 

configuração do capitalismo na atualidade (PENNA, 2012). 

Trabalhar é ter frequentemente que assumir responsabilidades, sem necessariamente 

poder ter a responsabilidade efetiva na definição do trabalho que será realizado, e que pode ter 

metas fictícias. “Responsabilidades sem responsabilidade” (CLOT, 2006). 

De acordo com CLOT (2006), vivências de impotência, ressentimento e melancolia, ou 

ao contrário, euforia profissional, formam um quadro clínico confuso – pode se sentir como 
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“alguém que conta” no serviço prestado como pode se sentir derrotado pela organização, a 

ponto de fazer mal contra si mesmo, no caso o professor.  

Se, por um lado, os professores são enaltecidos como os profissionais mais importantes 

da decantada sociedade do conhecimento, por outro têm sido responsabilizados pelo fracasso 

escolar, sem que sejam avaliadas as condições salariais e de trabalho às quais têm sido 

submetidos, assim como os contextos nos quais estão inseridos (ALTOÉ, 2010). Além disso, 

os elevados índices de desenvolvimento tecnológico e de complexidade da organização social, 

o processo de desagregação das famílias, a inclusão de alunos com necessidades especiais nas 

salas de aula, as novas tarefas atribuídas aos professores pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996), vêm exigindo destes profissionais o 

cumprimento de tarefas intensas e complexas, que os exaurem e refletem em suas vidas 

pessoais e profissionais De acordo com ALTOÉ (2010), fato da desvalorização se deve, 

sobretudo, aos gestores educacionais, que não lhes atribuem o valor e mérito que merecem, 

enquanto herdeiros e difusores da cultura historicamente construída. Somam-se os agentes da 

mídia, que, constantemente, os desqualificam, conferindo-lhes tanto a culpa pelos problemas e 

mazelas existentes no âmbito da educação nacional, quanto o baixo nível de reconhecimento e 

valorização social. 

O sofrimento no trabalho compromete a qualidade do ensino que é desenvolvido com os 

alunos, e, principalmente, causa desgaste ao professor na sua atuação pedagógica. Mas em 

alguns casos, o professor não percebe que está sofrendo com esses conflitos a que a 

instituição o submete, e isso gera insatisfação pessoal e profissional em relação ao seu 

trabalho (VASCONCELOS e PRADO, 2004). 

 

1.5 Cuidados com a saúde  

 

O ambiente de trabalho a que alguns professores são submetidos, além de gerar 

insatisfações, não estimula o professor a cuidar de si (SOARES et al. 2011).  As autoras 

realizaram um estudo que proporcionou a reflexão acerca dos fatores que facilitam ou 

dificultam os professores no cuidado com sua saúde. Os fatores facilitadores são estratégias 

identificadas pelos indivíduos, a fim de tornarem mais efetivos estes cuidados. Estes fatores 

estão relacionados tanto a situações mais concretas (dinheiro, academias, salão de beleza, 

entre outros), como estão também relacionados a situações subjetivas (vontades, consciência, 

conhecimento, relacionamento interpessoal, etc.). Alguns fatores podem facilitar o cuidado de 
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si, como o próprio conhecimento, a confiança, a humildade, a esperança, a coragem, a 

paciência e a aceitação dos ritmos próprios de cada pessoa (SOARES et al. 2011).    

Outro fator facilitador, para o cuidado de si (dos professores), e muito importante, é o 

relacionamento interpessoal. SOARES et al. (2011) afirmam que os convívios sociais que 

permitem o estabelecimento de vínculos de amizade com o grupo de trabalho são muito 

valorizados. A valorização do trabalho é determinada pelas relações interpessoais 

estabelecidas com os colegas e pela segurança proporcionada quanto à satisfação das 

necessidades materiais (GARCIA et al. 2008). 

Segundo WALDON (2004) o cuidar de si inclui conhecer-se a si próprio. Favorece uma 

melhor autoestima, confiança em si e na vida; compreende o cuidar da saúde, do espírito, do 

intelecto, de seu tempo, do lazer etc.  

BERGER et al. (2003) consideram que as organizações devem assumir uma postura 

proativa e desenvolver atividades promotoras de um capital humano saudável, a saber: - 

analisar a saúde dos funcionários como uma estratégia para a empresa; apostar na 

sensibilização para o bem-estar e qualidade de vida; desenhar os espaços de trabalho com 

leiautes adequados e boas condições de trabalho; implementar programas de saúde no 

trabalho.      
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2 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE INICIAL 

 

No ambiente de trabalho, os processos de desgaste do corpo são determinados em boa 

parte pelo tipo de trabalho e pela forma como esse está organizado. Os professores vivenciam 

um acúmulo de funções associado à baixa remuneração, podendo implicar diminuição de sua 

qualidade de vida e cuidados com a saúde.  

Baseando-se na literatura, bem como na prática junto à área educacional, observam-se 

condições não satisfatórias de trabalho nas escolas públicas. Em muitas delas são frequentes 

os relatos de violência no cotidiano de trabalho, a falta de reconhecimento e valorização do 

trabalho que realizam, entre outros estressores ocupacionais. As más condições de trabalho 

podem gerar sobrecarga dos docentes na realização de suas tarefas, levando-os ao 

adoecimento.  

Há muitos estudos publicados que relatam as condições de trabalho dos professores e o 

subsequente adoecimento. No entanto foram encontrados poucos trabalhos realizados na 

Amazônia Ocidental, especificadamente no Estado do Acre. Mesmo em trabalhos realizados 

nas demais regiões no Brasil, pouco se discutiu sobre o presenteísmo. 

Na minha prática profissional, vejo professores trabalhando adoecidos, bem como 

professores sendo afastados por estarem doentes. Isto não me parece algo novo, mas que vem 

acontecendo há algum tempo. Discute-se muito em melhorar as condições de trabalho dos 

professores, mas o que eles consideram como importante para evitar o adoecimento 

decorrente do trabalho? 

Creio que muitos professores vão trabalhar mesmo doentes devido à necessidade 

financeira, mas é provável que seja também  pela responsabilidade e compromissos com o 

trabalho. É possível que estes profissionais tenham que enfrentar situações constrangedoras, e 

de difícil solução; que não tenham apoio institucional suficiente por parte do sistema 

educacional.  

Acredito que possa haver especificidades na região amazônica, como, por exemplo, 

desconforto térmico, dificuldades em chegar ao trabalho por causa de chuvas frequentes, 

costumes e regras na organização do trabalho que encorajem a presença do professor na sala 

de aula, mesmo estando doente, e até benefícios salariais para aqueles que não se ausentam do 

trabalho.  Diante dos resultados deste estudo, será possível planejar práticas preventivas de 
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adoecimento dos professores bem como implementar ações de promoção da saúde adequadas 

à  realidade local.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar percepções dos professores do ensino fundamental sobre suas condições de 

trabalho e as possíveis associações com o adoecimento, absenteísmo e presenteísmo 

docente.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analisar o presenteísmo no trabalho docente e suas possíveis causas; 

 Investigar possíveis problemas de saúde que estão associados ao absenteísmo 

no trabalho docente; 

 Identificar as principais queixas dos professores, no que se refere ao seu campo 

de atuação profissional, como possível fator associado ao adoecimento; 

 Identificar, na percepção dos professores, se há iniciativas e/ou ações do 

Sistema Educacional que tenham foco na saúde do professor, tendo em vista as 

novas demandas e realidades no ensino público.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Desenho 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Segundo os critérios mencionados por VOLPATO 

(2015), esta é uma pesquisa de associação com interferência
3
 entre as variáveis.  

 A pesquisa qualitativa é um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 

visibilidade ao mundo, transformando-o em uma série de representações, tais como 

entrevistas, notas de campo, gravações, conversas, fotografias, que são envolvidas em uma 

abordagem interpretativa. Este tipo de pesquisa localiza o observador no mundo e estuda os 

fenômenos tentando entendê-los ou interpretá-los em termos de significados que as pessoas 

lhes conferem (BOGDAN e BIKLEN, 1994; DENZIN e LINCOLN, 2006). Neste tipo de 

pesquisa o pesquisador preocupa-se em direcionar-se mais ao aprofundamento, abrangência e 

diversidade no processo de compreensão do fenômeno, às generalizações possíveis de serem 

feitas (BOGDAN e BIKLEN, 1994; MINAYO, 2014). Utilizou-se neste estudo o método 

indutivo, pois este caminha para planos mais abrangentes, indo das constatações particulares 

às leis e teorias gerais, em conexão ascendente (LAKATOS E MARCONI, 2003).  

 

 4.2 Participantes do Estudo  

 

Este estudo abrangeu professores servidores públicos do ensino fundamental da rede 

municipal de Rio Branco. O Município é responsável pela educação infantil e ensino 

fundamental, e o Estado pelo ensino médio.  

                                                             
3 “...vemos hoje cientistas discutindo o que são as tais pesquisas de cohort, de caso-controle, os estudos 

longitudinais, os transversais, os descritivos, experimentais, ecológicos, de campo, entre tantos. O problema 

com essas divisões é que não partem de um mesmo referencial, baseando-se em detalhes de procedimento, de 

localização, de lógica, de técnica de estudo, de características da amostra, entre outros. Neste sentido, no 

método lógico fiz com que a lógica guie os tipos de pesquisa, chegando na raiz com apenas três tipos que 

englobam qualquer pesquisa na ciência empírica (aquela que se baseia em resultados, quali ou quantitativos, 

para elaborar conclusões...).  Pesquisa descritiva - A essência é caracterizar algo (uma variável). Não requer 

hipótese, tira um retrato e descreve (...).  Pesquisa de associação sem interferência entre as variáveis - É 

imperativo que o pesquisador tenha hipóteses. Nas pesquisas de associação, o foco central não está nas 

variáveis, mas nas relações entre elas. Supõem-se que as variáveis (duas ou mais) não interferem uma na outra. 

Pesquisa de associação com interferência entre as variáveis - ideia é que essa associação existe porque uma ou 

mais variáveis interferem na(s) outra(s). Estão associadas pela interferência. A relação não é absoluta porque 

os fenômenos podem ser complexos e um conjunto de variáveis pode interagir concomitantemente de forma que 

a movimentação de apenas uma delas seja insuficiente para provocar efeito perceptível” (VOLPATO, 2015).  
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Foram escolhidos os professores de Rio Branco por esta ser uma das capitais  

Amazônicas e não existir muitos estudos referente às condições de trabalho e saúde do 

professor nesta região. 

A escolha de professores da rede pública, bem como das escolas urbanas, se deu devido 

à permissão e facilidade no acesso às escolas e, consequentemente, aos professores. De 

acordo com os dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira) e DEED (Diretoria de Estatísticas Educacionais), a Secretaria Municipal de 

Educação de Rio Branco (SEME) terminou o ano de 2015 com 75 escolas, sendo 15 na zona 

rural e 60 na zona urbana. Destas 60 escolas, 22 de Ensino fundamental atendendo a 

comunidade, pois havia escolas fechadas para reforma
4
.  

As 60 escolas da zona urbana estão divididas em 10 Regionais, e no ano de 2015 um 

total de 22.497 alunos matriculados, destes 9.358 no Ensino Fundamental. De acordo com o 

censo de 2015 o quadro total de professores no município de Rio Branco na zona urbana era 

de 862 professores, destes 568 são provisórios e apenas 294 efetivos.  

 Vale ressaltar que a coleta de dados foi realizada no ano de 2015, com professores que 

não se ausentaram pelo fato de estarem doentes, e com professores que se afastaram por 

motivo de doença no ano anterior e já retornaram ao trabalho, todos no ano de 2014. Na área 

urbana, somava-se o total de 793 professores no ano de 2014, foi afastado por motivo de 

doença um total de 122 professores. Já no ano de 2015, 166 entre professores e apoio foram 

afastados. Destes, 120 professores.  

Foram solicitadas da SEME informações referentes aos motivos de afastamento dos 

professores, no entanto os dados não foram disponibilizados. O setor de recursos humanos e o 

de vida funcional informaram que os dois principais motivos de afastamento são problemas 

vocais e depressão, seguidas de outros transtornos mentais. 

Participaram voluntariamente deste estudo 20 professores inseridos em oito escolas, 

distribuídas em oito das dez regionais. Os participantes do estudo foram divididos em dois 

grupos de distintas características que atendiam aos critérios estabelecidos para este estudo.  

O primeiro formado por professores que estavam trabalhando, escolhidos 

intencionalmente por meio de indicação da coordenação e/ou direção das escolas por não 

terem faltas no período de um ano (2014). Neste grupo foi verificado diretamente com os 

                                                             
4
 Dados fornecidos pela Seção de Estatística da SEME, 2016. 
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professores se os mesmos adoeceram neste período em que não se ausentaram e, se mesmo 

assim, foram trabalhar adoecidos.  

O segundo grupo foi constituído por professores que se afastaram por doença nos 

últimos 12 meses (2014), todos apontados pelo setor de Vida Funcional da SEME e que já 

retornaram às suas atividades profissionais. Deste grupo, alguns retornaram à sala de aula, e 

outros foram readaptados em outra função devido à sua condição de saúde.  

Ambos os grupos foram formados por professores do Ensino Fundamental, da rede 

pública do município de Rio Branco. Foram convidados homens e mulheres, profissionais 

com mais de 5 anos no serviço público na função docente do Ensino Fundamental, 

trabalhando em escola pública do município. 

O critério de escolha das escolas foi seguido pela ordem de escolas em cada regional. 

Naquela em que nenhum dos professores preencheu os critérios de inclusão deste estudo, a 

escola foi excluída e passou a ocupar o segundo lugar da lista, e assim sucessivamente em 

cada regional. Vale ressaltar que houve regional em que nenhuma escola preencheu os 

critérios deste estudo, bem como escolas que não foram contatadas devido ao fato de os dados 

coletados já satisfazerem os objetivos aqui pretendidos. 

 

4.2.1 Seleção dos participantes  

 

A seleção dos professores para o estudo foi embasada no “critério de conveniência”, 

considerado por FLICK (2009) como uma estratégia pertinente ao serem observados certos 

contextos no estudo, tais como problemas de acesso aos participantes. Este critério se refere à 

seleção daqueles casos mais acessíveis em determinadas condições, principalmente quando o 

problema de acesso representa uma barreira à pesquisa. 

Para facilitar o entendimento desta fase do trabalho, dividimo-la em dois grupos. 

Grupo P - Neste grupo foi investigado presenteísmo e condições de trabalho. 

Participaram os professores que não faltaram no último ano, ou seja, 2014. Foi solicitada à 

Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, Acre, setores de Recursos Humanos e Vida 

Funcional, indicações de professores que não se ausentaram no ano anterior. Posteriormente, 

solicitamos da coordenação e/ou direção das escolas indicação de professores que não tiveram 

faltas, por motivo de doença, no período de um ano. Em seguida cada professor indicado 

também foi consultado para verificar se atendia aos critérios da pesquisa e convidado a 
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participar deste estudo. Como já relatado, essa amostra foi formada por 10 professores do 

Ensino Fundamental que estavam trabalhando, e que, mesmo quando doentes, não se 

ausentaram do trabalho, escolhidos intencionalmente por meio de indicação de seus gestores. 

Grupo A - Professores que foram afastados no ano anterior por mais de 15 dias e já 

retornaram ao trabalho (informação fornecida pelo departamento junto a Recursos Humanos e 

de Vida Funcional). Neste grupo foram investigados o absenteísmo e as condições de 

trabalho. Foram realizadas 10 entrevistas individuais com este grupo. 

Foi solicitada à Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, Acre, setores de 

Recursos Humanos e Vida Funcional, a relação de professores que estiveram afastados por 

motivo de doença.  Em seguida foram realizadas visitas às escolas, e os professores foram 

convidados a participar deste estudo.  

Para compor essa amostra, foram obedecidos os seguintes critérios:  

Critérios de inclusão: professores do Ensino Fundamental, afastados por motivo de 

doença por período superior a 15 dias no ano anterior, que retornaram ao trabalho e que 

aceitaram participar do estudo. 

Critérios de exclusão: professores que não ministravam aulas no Ensino Fundamental; 

os afastados por período inferior a 15 dias, e cuja razão de ausência não tenha sido por motivo 

de doença; os afastados há mais de 12 meses e que não retornaram ao trabalho; e aqueles que 

não aceitaram participar do estudo.  

 

4.2.2 Caracterização sociodemográfica e do trabalho dos professores 

 

Dos 20 professores que participaram deste estudo, 18 são mulheres e dois homens, 

com idade entre 31 e 60 anos. Estes professores estavam lotados em oito escolas das 22 

escolas de ensino fundamental da zona urbana do município de Rio Branco. 

 

 O grupo de professores presenteístas – ou seja, que foram trabalhar  mesmo adoecidos- 

era formado por 9 mulheres e 1 homem, com idades entre 35 e 60 anos. (Tabela 1) 
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Tabela 1 - Dados socioeconômicos dos professores entrevistados – grupo P -  “presenteístas” 2014, 

Rio Branco-AC. 

Prof. Sexo Idade Estado Civil Nº de Filhos Renda familiar 

(salários 

mínimos) 

1 F 53 Casada 3 7-8 

2 F 52 Solteira 1 3-4 

3 M 38 Solteiro 1 5-6 

4 F 56 Solteira 1 9 ou mais 

5 F 55 Casada 3 * 

6 F 43 Solteira 0 3-4 

7 F 35 Solteira 0 3-4 

8 F 42 Sem resposta 2 5-6 

9 F 43 Divorciada 1 5-6 

10 F 60 Viúva 2 5-6 

* Não informada. 

 

Apenas 1 professor não possuía contrato efetivo na população estudada (Tabela 2). Os 

professores  trabalham em média 8h diárias, com carga horária semanal em média de 44h.  

 

Tabela 2 - Características de trabalho dos professores entrevistados – grupo P - presenteístas” 2014, 

Rio Branco-AC. 

Prof. Carga 

Horária/ dia 

Carga 

Horária/ 

Semana 

Tempo da 

função 

Alunos por turma Tipo de 

contrato 

1 8 50 28 35/35 

 

Efetivo 

2 8  55 23 32/26 

 

Efetivo 

3 8  44 12 29/** 

 

Efetivo 

4 4  20 24* 

 

23 Efetivo 

5 8  40 24* 

 

23 Efetivo 

6 4  20 20 26 

 

Efetivo 

7 4  25 07 34 

 

Efetivo 

8 8  50 09 30/24 

 

Provisório 

9 8  40 16 23/26 

 

Efetivo 

10 8 50 37 26/*** Efetivo 

*Professores aposentados junto à Secretaria de Educação do Estado do Acre, mas continuam como professores 

ativos na rede municipal de Educação.  

** Atua num período como professor da rede municipal de educação, e em outro período, como 

vigiliante/segurança em setor privado. 

*** Professor que é responsável pela sala de ECOTECA  no outro horário (projetos do meio ambiente). 
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Do grupo dos professores afastados por doença participaram 9 mulheres e 1 homem, 

com idade entre 31 e 60 anos (Tabela 3).   

 

Tabela 3 - Dados socioeconômicos dos professores participantes – grupo A -  afastados por doença, 

2014, Rio Branco-AC. 

Professor Sexo Idade Estado Civil Nº de 

Filhos 

Renda 

Familiar 

1 F 37 Casada 2 5-6 

2 M 60 Casado 3 7-8 

3 F 48 Casada  2 7-8 

4 F 48 Casada 3 * 

5 F 52 Casada 1 3-4 

6 F * Divorciada 2 * 

7 F 31 União Estável 3 3-4 

8 F 35 Solteira 0 3-4 

9 F 47 Solteira 0 3-4 

10 F 51 Solteira 4 3-4 

* Não informada. 

 

No que se refere às características do trabalho do grupo dos professores que foram 

afastados, apenas 1 participante trabalhava apenas 4h/dia, os demais trabalhavam 8h/dia. Dos 

que trabalhavam 8h diárias, a carga horária semanal variava de 40 a 60h dependendo do tipo 

de contrato. Alguns professores retornaram a mesma função outros foram adaptados. Os 

motivos de afastamento que mais se destacaram foram problemas relacionados ao uso da voz, 

hérnia de disco e problemas emocionais (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Características de trabalho dos professores participantes – grupo A -  afastados por doença,  

2014, Rio Branco-AC. 

*Tem um contrato de um período e recebe adicional para cumprir outro período na mesma escola. Anteriormente 

tinha 2 contratos (escolas diferentes). 

** Alguns começaram sem concurso e o fizeram depois. 

*** Sala que desenvolve projetos do meio ambiente. 

 

4.3 Instrumentos  

 

Cada um dos 20 participantes (10 integrantes de cada grupo) respondeu a um 

questionário com itens socioeconômicos. Nos dois grupos estudados foram levantadas 

informações sobre as características sociodemográficas (sexo, idade, número de filhos, renda 

familiar); profissionais (tempo na função de professor, carga horária diária e semanal, número 

de alunos em sala, tipo de contrato de serviço - efetivo ou provisório), função exercida 

atualmente e motivo pelo qual esteve afastado (no caso dos professores que estiveram 

afastados); e informações referentes aos serviços de saúde (plano de saúde e motivo de 

escolha do serviço de atendimento de saúde - público ou privado). 

Prof. Carga 

Horária/ 

dia 

Carga 

Horária/ 

Semana 

Tempo 

da 

função 

Função atual Motivo Tipo de 

contrato** 

1 8  50 6 Professor Alergia 

Cordas Vocais 

 

Efetivo 

2 8  50 20 Apoio 

Pedagógico 

G.20 (Doença de 

Parkinson) 

 

Efetivo 

3 8  50 30 Apoio 

Pedagógico 

Garganta 

Fenda fusiforme 

 

Efetivo 

4 4  40 24 Laboratório  

informática 

Varizes no esôfago 

 

 

Efetivo 

5 8  60 24 Apoio 

Pedagógico 

Garganta 

 

 

Efetivo 

6 8* 40 28 Ecoteca*** Labirintite 

Depressão 

 

Efetivo 

7 8  50 10 Professor Cordas Vocais 

 

Efetivo 

8 4  25 07 Apoio 

Pedagógico 

Depressão/ pânico 

 

 

Efetivo 

9 8 40 23 Professor Hérnia de disco 

 

Efetivo 

10 8 40 24 Ecoteca Hérnia de disco  

Hipertensão 

Efetivo 
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Após, foi realizada entrevista individual semiestruturada. De acordo com MANZINI 

(2012) a entrevista semiestruturada tem como característica um roteiro com perguntas abertas 

e é indicada para estudar um fenômeno com uma população específica, no caso, um grupo de 

professores. Deve existir flexibilidade na sequência da apresentação das perguntas ao 

entrevistado, e o entrevistador pode realizar perguntas complementares para entender melhor 

o fenômeno em pauta. As questões seguiram uma formulação flexível e sua sequência e 

detalhes ficaram por conta do discurso dos participantes e da dinâmica que ocorreu ao longo 

do tempo de entrevista.  Estas entrevistas foram utilizadas como recurso para investigar a 

ocorrência de presenteísmo. Para tanto, foram realizadas 10 entrevistas individuais com cada 

grupo, com duração média de 60 minutos cada uma, com os participantes da amostra. 

 O objetivo principal das entrevistas individuais realizadas com os integrantes dos dois 

grupos foi de analisar em profundidade as percepções de condições de trabalho de docentes 

do ensino fundamental, e as possíveis associações com o adoecimento, absenteísmo e 

presenteísmo docente. A entrevista constitui-se em técnica alternativa para se coletarem dados 

não documentados sobre determinado tema. É uma técnica de interação social, uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca obter dados, e a outra se apresenta como 

fonte de informação (PÁDUA, 2000).  

Foi organizado um roteiro para entrevista com os professores (ANEXO 4), de forma a 

permitir que o professor falasse livremente sobre assuntos que foram surgindo como 

desdobramentos do tema em questão.  

No que se refere ao roteiro, elaborou-se uma lista dos tópicos que foram objeto de 

investigação durante a entrevista, o que permitiu uma flexibilidade quanto à ordem em que 

estavam propostas as questões, originando variedade de respostas e, até mesmo, outras 

questões. Na elaboração do roteiro foram levadas em consideração: a distribuição do tempo 

para cada área ou assunto; a formulação de perguntas cujas respostas pudessem ser descritivas 

e analíticas para evitar respostas dicotômicas (sim/não). Durante as entrevistas surgiram 

questões que originalmente não estavam no roteiro, muitas com o intuito de aprofundar 

questões consideradas relevantes para o estudo.  

Como material de apoio foram utilizados gravadores para a coleta fidedigna de dados. 

Foi solicitada permissão dos participantes para gravação das entrevistas. Para manter o 

anonimato dos participantes, foram omitidas quaisquer informações que pudessem 

eventualmente identificá-los.  
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Também foram realizadas análises documentais para obtenção de dados: número de 

professores e tipo de contratação, afastamentos, matrículas de alunos, escolas e regionais 

(fornecidos pelos setores de Estatística e Vida Funcional da Secretaria Municipal de 

Educação). Foram analisados ainda Decretos e Leis municipais para compreensão dos 

aspectos organizacionais e de gestão trabalho que possam interferir na saúde do professor. 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

Em 2013, foi realizado um contato com o Secretário Municipal de Educação, 

apresentação do projeto e solicitação da autorização para conduzir o estudo.  

Foi solicitado junto ao setor de Recursos Humanos e Vida Funcional da Secretaria 

Municipal de Educação-SEME uma relação dos professores afastados por doença no ano 

anterior (2012) para verificar a relevância ou não da pesquisa. Tendo os dados apontados para 

questões relevantes, o projeto foi concluído e submetido ao Comitê de Ética da FSP da USP 

no final do ano, tendo seu aceite no início de 2014. 

No segundo semestre de 2014 realizamos visita ás escolas e apresentamos o projeto. Foi 

feito o levantamento se haveria professores com o perfil determinado neste estudo. Devido 

aos problemas climáticos já citados, não conseguimos coletar os dados até o fim do primeiro 

semestre de 2015, tendo sido concluídas as entrevistas com os professores apenas em agosto 

de 2015. A coleta de dados ocorreu entre julho e setembro de 2015, após a aprovação do  

projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo.   

Para esta fase da pesquisa, telefonamos para agendar a visita e entrevistas com os 

professores, e na data e horário combinados fomos até a escola para realizar a entrevista. 

Durante a etapa de coleta de dados tivemos dificuldades. Inicialmente foi o término do 

contrato dos professores provisórios que coincidiu com o período planejado para a coleta de 

dados. Devido ao fato de a grande maioria do quadro de docentes do município ser de 

temporários, muitas escolas não tinham professores no início do ano de 2015. Ainda durante o 

processo seletivo, o município passou por uma de suas maiores enchentes, e muitas escolas 

serviram de abrigo para a população. No final de fevereiro/15 e início de março/15, as aulas 

foram suspensas em todas as escolas e faculdades públicas e privadas, por causa da 

dificuldade de locomoção nas diversas áreas alagadas. Só após estes problemas serem 
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superados, é que se pôde retomar esta etapa da pesquisa. As escolas foram novamente 

contatadas, e só então foi possível o contato direto com os professores. 

Em 2016, procuramos alguns gestores e ainda o sindicato dos professores na 

possibilidade de complementar informações para a pesquisa, no entanto nenhuma informação 

foi acrescentada.    

 

 4.4.1 Pré-teste 

 

O pré-teste foi organizado com intuito de aproximação do tema a partir do trabalho de 

campo e ajuste da estrutura da entrevista individual, em termos de roteiro, tempo e 

questionário. 

A partir do pré-teste foram incluídos e modificados tópicos no roteiro da entrevista 

individual. Primeiramente havia sido planejado realizar uma análise coletiva do trabalho 

(ACT). Entretanto, nas duas análises previamente realizadas, muitos dos participantes não se 

falaram no grupo, talvez por constrangimento. Também houve recusas em participar em 

grupo. Assim, decidiu-se coletar os dados usando apenas entrevistas individuais.  

Durante o pré-teste foi possível estimar o tempo de duração das entrevistas bem como o 

melhor local para encontrar os professores. Foi verificado que a disponibilidade dos 

professores para este processo seria na escola, em horário e dia combinados por ele/ela e 

gestor, tendo em vista que em muitos casos tivemos que contar com apoio de outras pessoas 

da administração da escola, para cuidar dos alunos na sala de aula durante a entrevista 

individual.  

 

4.5 Análise dos dados 

 

A preocupação da análise qualitativa é fornecer interpretação aprofundada e descrição 

densa sobre os dados, ou seja, que demonstre a riqueza do que está acontecendo e enfatize a 

forma como isso envolve as intenções e estratégias dos envolvidos. Por fim, pretende oferecer 

uma explicação para o que está acontecendo (GIBBS, 2009).  

Os processos formais da análise qualitativa são classificação, recuperação, indexação 

manejo dos dados e interpretação. Esses processos são executados a partir de codificações dos 
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textos das entrevistas. Codificação é uma forma de indexar ou categorizar o texto para 

estabelecer uma estrutura de ideias temáticas em relação a ele. Pode-se dizer que é a 

representação das operações pelas quais os dados são fragmentados, conceitualizados e 

reintegrados de novas maneiras, o que envolve comparação constante dos fenômenos, dos 

casos, dos conceitos. Passagens de texto são identificadas e relacionadas aos códigos que 

evoluem de teóricos a analíticos (GIBBS, 2009). 

A codificação baseada em dados significa começar a análise sem um conjunto de 

códigos a priori (codificação aberta). Para análise dos dados foi realizada a técnica de análise 

de conteúdo. A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo evidente da comunicação (LAKATOS e MARCONI, 

2003). A análise de conteúdo pode ser conceituada como um conjunto de procedimentos para 

produzir inferências válidas de um texto sobre emissores, a própria mensagem ou audiência 

da mensagem, um conjunto de técnicas de análise das comunicações (BARDIN 2011; 

MOSCOVICI 2003). 

A técnica de análise de conteúdo pressupõe algumas etapas, definidas por BARDIN 

(2011) como: pré-análise; exploração do material ou codificação; tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. OLIVEIRA (2008) aponta análise de conteúdos temático-

categoriais, mas que também poderão ser úteis em outros tipos de técnicas. Esses 

procedimentos, as suas etapas e os instrumentos que apoiam o seu desenvolvimento são 

demonstrados na Figura 3. 

A etapa da pré-análise compreende a leitura flutuante, constituição do corpus, 

formulação e reformulação de hipóteses ou pressupostos. A leitura flutuante requer do 

pesquisador o contato direto e intenso com o material de campo, em que pode surgir a relação 

entre as hipóteses ou pressupostos iniciais, as hipóteses emergentes e as teorias relacionadas 

ao tema (CAVALCANTE et al., 2014). 

OLIVEIRA (2008) aponta alguns critérios de natureza qualitativa que devem ser 

respeitados: homogeneidade (clara separação dos temas); exaustividade (esgotam a totalidade 

do texto); exclusividade (um mesmo elemento não pode ser classificado em duas categorias 

diferentes); objetividade (codificadores diferentes devem chegar a resultados iguais); adequação ou 

pertinência (adaptadas ao conteúdo e ao objetivo do estudo).  

O material coletado foi transcrito integralmente em processador de texto (WORD) sem 

a utilização de software específico para transcrição e análise. Foi adotado um nível de 
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transcrição que estivesse mais voltado ao conteúdo factual do que foi dito, do que aos 

mínimos detalhes de expressão e uso de linguagem. Entretanto, a fim de não se perderem 

totalmente as sensações de como os participantes se expressavam, foram mantidas as 

abreviações (como: né, tá, tô), expressões (como: tipo assim, bola ás), as pausas 

(representadas como silêncio), as reticências na fala (apresentadas como: ...) e o choro (como: 

choro).  

 

FIGURA 3 - Fluxograma de análise de dados OLIVEIRA (2008). 

 

Extraído de: OLIVEIRA (2008). 

 

No segundo contato com o texto transcrito foram arrumados erros de digitação e 

posteriormente, os nomes de pessoas e de lugares foram anonimizados.  No que se refere à 

identificação dos professores do Grupo P e Grupo A, receberam a letra P os professores do 

grupo que não faltaram por motivo de doença, estiveram presentes no trabalho mesmo 

adoecidos (presenteístas), e receberam a letra A os professores do grupo em que houve 

afastamento devido a problemas de saúde, mas que já retornaram ao trabalho, ou como 

professor ou adaptado a outra função.  

8- Discussão dos resultados e retorno ao objeto de estudo 

7- Tratamento e apresentação dos resultados 

6- Análise categorial do texto 

5- Associação das UR a unidades de significação ou Análise temática das UR 

4- Definição das unidades de significação ou temas 

3- Determinação das unidades de registro(UR) 

2- Definição de hipóteses provisórias sobre o objeto estudado e o texto analisado 

1- Leitura flutuante, intuitiva, ou parcialmente  



50 
 

A identificação ficou da seguinte forma: os professores no interior do grupo de 

professores que não tiveram falta por motivo de saúde tiveram seus nomes trocados para 

Prof.P.1, Prof.P.2, Prof.P.3, e assim sucessivamente, de acordo com a ordem de contato e 

participação do professor na pesquisa. E os professores no interior do grupo de professores 

que foram afastados e que retornaram ao trabalho tiveram seus nomes trocados para Prof.A.1, 

Prof.A.2, Prof.A.3, e assim por diante, de acordo com a ordem de contato e participação do 

professor na pesquisa. 

Esta nomenclatura foi utilizada na apresentação e discussão dos resultados quando a 

intenção era destacar ideias e contextos divergentes no grupo ou quando o nome do professor 

foi citado em algum diálogo entre os participantes.  

Esta pesquisa contém três grandes temas a priori, ou seja, inseridos no objetivo da 

pesquisa: condições de trabalho, o presenteísmo e o absenteísmo no trabalho docente. Apesar 

de estes temas terem norteado as análises, as ideias e conceitos foram orientados pelos dados 

coletados.  

No que se refere às categorias temáticas, encontram-se aqui dispostas da seguinte 

forma: 1- condições de trabalho; 2- trabalho, repercussões domésticas e saúde; 3- 

presenteísmo; 4- absenteísmo por doença; 5- o reconhecimento e o sentido do trabalho para 

um professor e; 6 - ações auxiliares na prevenção de doenças na visão dos professores. No 

quadro seguinte estão organizadas as categorias e subcategorias deste estudo. As análises e 

reflexões foram baseadas nos dados coletados, e incluídas as evidências na forma de citações 

(trechos do material transcrito). Foram escolhidas as melhores citações para exemplificar as 

análises. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Categorias temáticas e subcategorias analisadas 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO  Os aspectos do trabalho docente 

 O trabalho e os riscos para a saúde na 

percepção dos professores 

 O uso do tempo e as especificidades de ser 

professor  

 Mal-estar e constrangimentos no trabalho  

TRABALHO, REPERCUSSÕES 

DOMÉSTICAS E SAÚDE 

 

 As interferências do trabalho na vida pessoal 

do trabalhador  

 Os professores e o cuidar da saúde 

 Relação trabalho e doença na percepção do 

professor 

PRESENTEÍSMO   Compromissos/responsabilidade  

 Reposição das aulas  

 Constrangimentos  

 

ABSENTEÍSMO POR DOENÇA  

 

 Sintomas ou condições de saúde que leva ao 

absenteísmo 

 A percepção do professor do seu cotidiano 

após o retorno ao trabalho  

O RECONHECIMENTO E O SENTIDO DO 

TRABALHO PARA UM PROFESSOR 

 

AÇÕES DO SISTEMA EDUCACIONAL NA 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS -- PERCEPÇÃO 

DOS PROFESSORES  

 

 

 

4.6 Questões éticas 

 

Todos os procedimentos e normas estabelecidas para desenvolvimento de pesquisa 

foram realizados em observância às diretrizes da resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA DA SAÚDE, 2012).  

A participação no estudo foi voluntária. Os participantes foram informados dos 

objetivos do estudo, os métodos que seriam utilizados, o acesso às informações ao longo do 

estudo, dos resultados que estavam sendo coletados, a possibilidade de deixar o estudo sem 

que houvesse qualquer prejuízo aos participantes, a preservação do anonimato de suas 

identidades quanto à sua participação.  

Na presente pesquisa não houve discriminação na seleção dos indivíduos nem exposição 

destes a riscos desnecessários. A obtenção do consentimento informado e a garantia da 

preservação da privacidade deram-se pela leitura e posterior assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2). Vale ressaltar que, após o término da 

investigação, será dado retorno dos resultados aos participantes e Diretoria Regional de 
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Ensino de Rio Branco. Pretende-se realizar oficinas de trabalho com os participantes e 

representantes do sistema educacional da cidade de Rio Branco para informação e debate dos 

resultados obtidos.  

Esse projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Saúde Pública da USP, Nº do parecer 928.804 (ANEXO 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Neste capítulo serão analisadas e discutidas as categorias temáticas provenientes dos 

discursos e narrativas das entrevistas individuais. Há três grandes temas neste estudo: 

condições de trabalho, o presenteísmo e o absenteísmo no trabalho docente. As categorias 

temáticas são apresentadas e discutidas como mediadoras destes temas.  

 

5.1 CONDIÇÕES DE TRABALHO  

5.1.1 OS ASPECTOS DO TRABALHO DOCENTE 

 

O trabalho tanto pode ser uma atividade enriquecedora para o indivíduo como 

constituir uma fonte de estresse que gradualmente o desgasta (LARANJEIRA, 2009; 

DEJOURS, 1992). O trabalho pode apresentar pontos positivos e negativos contributivos ou 

não para o adoecimento do trabalhador.  

A análise dos dados empíricos evidenciou que os professores “presenteístas” (foram 

trabalhar mesmo adoecidos, não tiveram faltas por motivo de doença, no período de um ano), 

ao serem questionados a respeito dos aspectos positivos do trabalho docente, apontaram em 

suas respostas o fato de serem mediadores das informações/poder ensinar algo; outros 

mencionaram o amor à profissão/ gostar do que faz; ainda os que gostam de ver o resultado/o  

desenvolvimento da criança.  Apenas uma professora relatou como positivo o fato de poder 

trabalhar apenas pela manhã. 

...é um trabalho árduo, é difícil, mas compensador, porque a gente vê no dia 

a dia o desempenho dele, aprendizagem, cada passo do aluno, você vê o 

quanto ele tá crescendo, aprendendo e a gente também aprende um 

pouquinho com eles, (,,,)  eles são verdadeiros, e eu considero muito bom o 

trabalho de professora, gosto desse trabalho. Não é fácil, é cansativo, 

estressante, mas a gente vê o resultado, o bom resultado, o resultado 

positivo, que compensa todo o trabalho que a gente tem... (Prof.P.4)
5 

... o aspecto positivo é porque eu gosto dessa profissão, eu não saberia fazer 

outra coisa e eu me dedico assim praticamente de manhã e de tarde dentro 

de uma sala de aula com os mesmos anos né, o quinto ano. É um trabalho 

que eu me identifico, que eu gosto do que eu faço, faço com prazer, com 

alegria, muitas vezes a gente fica braba com alguns alunos por causa das 

bagunças da falta de respeito que tem hoje em dia, mas que até hoje não me 

                                                             
5
 Como já descrito nos procedimentos metodológicos, os professores do grupo que não faltou por motivo de 

doença nos 12 meses anteriores à coleta de dados, receberam a letra P; e os professores do grupo em que 

houve afastamento no ano anterior ao da coleta de dados, devido a problemas de saúde, mas que já 

retornaram ao trabalho, ou como professor ou adaptado a outra função, receberam a letra A. Os 

professores do grupo daqueles que não tiveram falta por motivo de saúde tiveram seus nomes trocados para 

Prof.P.1, Prof.P.2, Prof.P.3 e assim sucessivamente, de acordo com a ordem de contato e participação do 

professor na pesquisa. E os professores do grupo que foram afastados mas que retornaram ao trabalho tiveram 

seus nomes trocados para Prof.A.1, Prof.A.2, Prof.A.3 e assim sucessivamente.  
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desmotivou pra mim dizer assim: ah eu tô pra baixo, ou eu tô depressiva por 

que eu sempre tenho aquele ponto positivo, penso positivo: amanhã vai ser 

melhor, não amanhã vai melhorar e assim a gente vai levando. (Prof.P.2) 

 

“O aspecto positivo é a oportunidade que a gente tem de tá ensinando alguma coisa aí pra 

essas crianças, a serem pessoas melhores...” (Prof.P.3). Resumindo o quesito acima: 

analisou-se dois principais aspectos, o primeiro diz respeito à profissão em si. O segundo é o 

resultado deste trabalho - o desenvolvimento e o aprendizado do aluno, bem como no futuro, a 

inserção do aluno no mercado de trabalho. De acordo com os relatos coletados, em muitos 

casos estes alunos estão atualmente exercendo uma profissão que os possibilitam ter uma 

melhor condição financeira do que o professor. 

...aspectos positivos a carreira de (...) professor em si, ela é bastante 

gratificante, você se sente na missão de ajudar pessoas a se tornarem 

cidadãos, você vê o resultado de pessoas o mercado de trabalho, às vezes 

bem melhor do que você mesmo, eu digo financeiramente falando, é... então 

basicamente positivo seria isso. (Prof.P.9) 

 

 Relatos similares aos dos professores “presenteístas” foram daqueles que se afastaram 

por motivo de doença. Os aspectos positivos mencionados foram: o fato do trabalho contribuir 

com a formação/retorno ao ver a criança aprendendo e o reconhecimento da família; por ser 

um trabalho gratificante; ter pessoas que acompanham suas dificuldades – colegas, 

coordenadores; satisfação e identificação/fazer o que gosta/gostar do trabalho. “Aspecto 

positivo é poder contribuir na formação no conhecimento e até atitude das crianças para o 

futuro né, tanto no presente quanto no futuro”, afirma a Prof.A.1. 

Feliz? No meu trabalho de professor é quando o aluno chega pra mim e diz: 

„professora eu tô lendo‟. É por isso que eu gosto de alfabetizar, você pega 

um aluno em que ele não conhece nenhuma letrinha, e chega no final do ano 

e ele olha pra você e diz que está lendo. (Prof.A.5) 

 

Como pode ser verificado ao se falar dos aspectos positivos do trabalho, os professores 

se referem ao resultado ou significado deste em suas vidas e na vida dos alunos. Em nenhuma 

das falas foi apontada a existência de uma relação positiva com as condições deste trabalho. 

De uma forma geral, nos dois grupos, o gostar do que faz e os resultados do trabalho 

docente descrito com o aprendizado do aluno, foram vistos como aspectos positivos pelos 

professores entrevistados.  No estudo realizado por NOGARO (2007), o autor questionou os 

professores a respeito dos pontos positivos e negativos ao ser e ao trabalho do professor. Os 

pontos positivos que mais se repetiram nas falas dos professores foram: trabalho gratificante; 
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crescimento intelectual (também presente neste estudo); reconhecimento das crianças; 

interação professor aluno; e convivência com seres humanos. 

No estudo realizado por NOGARO (2007), os pontos negativos relatados pelos 

professores foram: desvalorização; baixa remuneração; acomodação; falta de gratidão dos 

pais; excesso de trabalho.   

Ao tratarmos dos aspectos negativos, a análise dos dados empíricos deste estudo 

evidenciou que os professores “presenteístas” consideram como pontos negativos o 

aprendizado lento/ falta de suporte dos pais; bagunça dos alunos/indisciplina na sala de aula; 

baixo salário e muito trabalho; o fato de não ser um trabalho fácil, ser cansativo e estressante; 

as condições de trabalho são precárias; não tem espaço adequado; turmas cheias; alguns 

afirmam que o sistema “estraga” a educação; e por fim aqueles que apontam o fato de não 

conseguirem fazer com que o aluno aprenda. 

Ao analisar os aspectos negativos do trabalho docente nos discursos dos professores que 

se afastaram por motivo de doença e retornaram ao trabalho, foram apontados tais aspectos: 

problemas do dia a dia – impotência para solucionar problemas; falta assistência à saúde do 

professor; desestrutura familiar, questões familiares; sentir-se estressado, excessiva carga 

horária, baixo salário, falta de tempo para a família inclusive nos finais de semana, obrigações 

com fichas, avaliações e relatórios; falta de material; salas com desconforto térmico, 

superlotadas (o número de alunos na sala de aula) e muita burocracia; falta de autonomia onde 

o professor não pode mais chamar a atenção (corrigir comportamentos inadequados) das 

crianças, pois é visto como um mau professor. Adoecer é outro fator- o professor não pode 

adoecer, pois tem que repor as aulas perdidas. Baixa qualidade na formação educacional dos 

alunos, desrespeito dos alunos com os professores. Falta de valorização (da comunidade, do 

sistema escolar) com os professores, apoio insuficiente para trabalhar (em sala) com os 

alunos, inclusive dos pais que nem sempre auxiliam os filhos nos estudos.  

Os professores que foram afastados por doença relataram mais aspectos negativos do 

trabalho do que positivos, comparados aos relatos dos presenteístas.  

 

 

a) Infraestrutura 
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A infraestrutura foi apontada e caracterizada pelos professores dos dois grupos como 

precária e vista como um fator impeditivo para desenvolver um bom trabalho. É também visto 

como um fator contributivo para o mal-estar, tanto do professor quanto do aluno. As queixas 

são referentes ao tamanho das turmas, à falta de conforto térmico e acústico, à falta de 

infraestrutura e de materiais para atividades físicas e fora da sala de aula. 

BATISTA et al. (2010b) afirmam que encontramos nas escolas níveis de ruído acima do 

limiar estabelecido pelas normas legais. Por este problema o professor acaba fazendo um 

grande esforço vocal, pois sua voz compete com o ruído, para ser ouvido pelos alunos.  

As condições de trabalho nas nossas escolas (silêncio), vamos dizer, é bem 

precária, porque na nossa sala de aula, o nosso clima aqui é muito quente, e 

as nossas salas de aula algumas tem ventiladores, um ventilador que só faz 

barulho. Na hora que a gente tá trabalhando com a oralidade com os 

alunos, a gente tem que desligar porque não escuta, e é muito quente, né? 

(Prof.P.5) 

...a gente sofre com o mesmo problema, não tem muita diferença não, o que 

uma passa, todas passam; a questão da estrutura da escola, a gente não tem 

espaço suficiente. Em dia de educação física, a gente sofre muito porque 

não tem espaço adequado pra eles fazerem, e eles fazem aqui nesse canto. 

Então o professor na sala bem do lado da gente tem que tá gritando, então 

tem que tá forçando a voz pra poder falar mais alto, pra poder dar aula. 

Porque o espaço aqui não é adequado pra educação física, o certo é que 

toda escola também tivesse uma quadra na rede municipal. O certo seria 

que tivesse, então a gente sofre, tem que falar alto e a gente fica irritado em 

sala de aula porque a gente quer fazer alguma coisa e não consegue falar. 

Então são essas coisas, a questão da própria estrutura (física) da escola tá 

assim precisando de algumas melhorias pra facilitar o trabalho da gente. 

(Prof.P.6) 

 

Outro fator ligado diretamente às condições de trabalho diz respeito ao número de 

alunos e falta de material adequado para trabalhar a grande quantidade de alunos. SAMPAIO 

e MARIN (2004) afirmam que é constante, no Brasil, a queixa dos professores quanto ao 

tamanho das turmas com as quais trabalham.  

No presente estudo a infraestrutura foi associada ao número de alunos devido ao 

desconforto térmico (calor excessivo) e “falta de material, sala cheia de aluno...” (Prof.A.3). 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nos meses de agosto e setembro é que 

normalmente são registradas as maiores temperaturas do ano, podendo chegar aos 37 °C, 

baixos índices de umidade relativa do ar e precipitação. As temperaturas máximas médias ao 

longo do ano são acima dos 30 graus Celsius
6
.  

                                                             
6 Instituto Nacional de Meteorologia. Acesso em 01/11/2016. https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco#Clima 
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Agora o pior mesmo é por causa da lotação da turma, na minha turma 

agora são 32, e também pelo fato de (silêncio), por causa da quentura 

também, na hora de eu falar se eu precisar falar, se eu ligar o ventilador 

então ninguém me entende, então principalmente depois do recreio que o 

tempo é maior, a gente precisa explicar alguma coisa, aí tem que ficar todo 

mundo na quentura, uma turma cheia pra poder ter que explicar, com o 

ventilador desligado. (Prof.P.7) 

 

b) Intensificação do trabalho 

De acordo com os estudos de GARCIA e ANADON (2009), a intensificação do 

trabalho do professor é entendida como o fenômeno da ampliação das responsabilidades e 

atribuições no dia a dia escolar. O trabalho vai muito além do ensinar e abarca as questões de 

administração e gestão da escola, bem como o desenvolvimento de atividades de formação 

que lhes proporcionem rever habilidades e competências necessárias para educar as novas 

gerações, de acordo com as demandas do mercado.  

A intensificação do trabalho ao ser analisada foi discutida em dois aspectos, o primeiro 

associado ao salário (considerado insatisfatório, demandando a busca por mais um vínculo de 

trabalho para ter um rendimento considerado adequado), e o segundo associado ao número de 

alunos (dificultando a realização das atividades a contento). Vale ressaltar que a intensificação 

do trabalho também foi associada às condições ambientais e materiais, mas como foi 

discutido no tópico anterior, não receberá muita ênfase neste tópico. 

Apenas um do total de vinte professores entrevistados não possuía mais de um vínculo 

profissional. A maioria (18 professores) indicaram ter duplo ou até o triplo vínculo de 

trabalho na Educação. Como afirmou o Prof.A.8, a intensificação ocorre “...principalmente 

porque nós professores temos que trabalhar dois, três horários pra poder sustentar as nossas 

famílias né, então tudo fica difícil (Prof.A.8). Apenas um dos professores tinha outro vínculo 

fora da Educação, em empresa privada.  

O baixo salário e a intensificação do trabalho foram pontos em comum relatados por 

todos os professores como relatado “O negativo é a questão do salário que é pouco e o 

trabalho muito, muito trabalho né, planejar várias horas em casa e trazer pra cá e passar 

quatro horas.” (Prof.P.3). 

 A baixa remuneração, de acordo com BARBOSA (2012), é considerada um dos 

principais causadores dos problemas de saúde, por provocar sentimentos de insatisfação e 

desânimo; em muitos casos, leva a intensas jornadas de trabalho devido à necessidade de 
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completar os rendimentos, ocasionando fadiga, cansaço excessivo e desgaste da saúde. 

NORONHA et al. (2008) afirmam que, mesmo que o papel do professor seja considerado 

importante no desenvolvimento da sociedade, suas condições de trabalho e salários 

evidenciam a desvalorização de seu trabalho.   

ASSUNÇÃO e OLIVEIRA (2009) também observaram que um dos fatores que 

contribuem para o adoecimento dos professores é a insegurança financeira causada pelos 

salários baixos e discrepantes frente ao grau de responsabilidade da atividade exercida pelo 

professor. Ainda para essas autoras, a intensificação do trabalho, que implica além da 

expansão da jornada de trabalho, aumento das demandas (trabalho de preparação/correção a 

ser realizado na residência, somado ao maior número de horas de atividades extraclasse na 

escola), acarretariam a hipersolicitação do professor, o que acentua o seu desgaste e trazem 

riscos à sua saúde. 

Porque o professor ele é isso, ele tem que ser tudo. Hoje nós temos que ser 

tudo, é uma sobrecarga muito grande entendeu, você tem que ser o 

professor, você tem que ensinar os conteúdos, você tem que ensinar sabe, as 

boas maneiras, é uma série de responsabilidades extras ao ensinar 

propriamente dito. (Prof.A.6)  

 

Essa intensificação do trabalho está associada a novas demandas que surgem como 

atribuições do trabalho de professor, sem que haja suporte e até mesmo recompensa para elas, 

que só se acumulam junto a outras inúmeras já existentes. 

 

...uma burocracia muito grande, porque você chega, assim o excesso de 

material para preencher são as fichas, são relatórios, muitas vezes eu 

pensava assim: poxa seria tão bom se a gente se preocupasse mais com o 

plano de aula né, e ir atrás de bons materiais do que ficar preenchendo 

tantas fichas, porque você preenche fichas , tem que ter né, mas muita das 

vezes você entrega os relatórios e vão parar no fundo de uma gaveta. 

(Prof.A.3) 

 

Os professores e as escolas são confrontados com esses novos mandatos sociais que 

regem os princípios organizadores da escola moderna: a intersubjetividade, a individualização 

do ensino, o desenvolvimento da autonomia, do espírito crítico e da expressividade, o respeito 

pelas diferenças, a produção de saberes, o trabalho de projeto, a qualificação para o trabalho, 

etc. (PEREIRA, 2007). “(...) coisas que não é, digamos assim, da nossa responsabilidade, 

sobrecarregam a gente também” (Prof.A.10), afirma o professor. 
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Na pesquisa de ASSUNÇÃO e OLIVEIRA (2009) as jornadas extensas de trabalho 

foram referidas como um fator estressor e apareceram agregadas a muitas demandas e 

exigências do trabalho, associadas ao mau comportamento dos alunos, na maioria das vezes. 

A intensificação do trabalho aconteceu tanto em termos qualitativos, caracterizada pela 

execução das atividades com pressão temporal, quanto em termos quantitativos, relacionada 

ao número de tarefas desempenhadas. 

A intensificação do trabalho também foi relacionada ao número de alunos, todos os 

professores (em algum momento da entrevista) apontam o descontentamento com o número 

de alunos, que lhes tiram a possibilidade de desenvolver um trabalho com qualidade e ainda 

favorecem ao possível adoecimento. 

Ruim o número de alunos na sala de aula (...) teve ano que a gente pegou o 

primeiro ano com 33, 35 alunos, pra alfabetizar é muito difícil. O certo, pra 

você alfabetizar, você precisa atender o aluno individualmente, porque ele 

só vai aprender assim, tem aquele momento individual com o professor, e 

quando a sala é muito cheia não dá pra fazer isso. (Prof.A.5) 

... as salas são muito quentes, são superlotadas, então a gente não tem o 

apoio que deveria ter pra trabalhar com eles, por que se a sala fosse com 

uma menor quantidade de alunos com certeza favoreceria o nosso trabalho 

e superlotado a gente corre demais e acaba não dando conta do trabalho... 

(Prof.A.8) 

... eu tô com 34 alunos e a turma tá superlotada esse ano, porque pela LDB  

o certo é... alunos de 06 anos ter 25 alunos na sala, pra gente poder 

acompanhar melhor, poder fazer diagnóstico, acompanhamento individual. 

Trinta e quatro alunos tá muito complicado pra mim esse ano, eu acho que o 

desgaste maior da minha voz foi por causa dessa lotação, esse ano na sala, 

tem que falar mais, sentar mais, tudo é demorado, eu vou colar alguma 

coisa, já é quase 30min que eu tiro só pra colar, só pra fazer uma correção 

no caderno; se a gente for olhar se eles estão fazendo direitinho já demora, 

aí tem crianças que tem a natureza inquieta né, eles não podem esperar já 

começam a querer falar alto, ai querem brincar, qualquer „pausinha‟ que a 

gente dá por tá resolvendo com o outro colega né, se ele não tem o que 

fazer, ele vai aprontar né. (Prof.A.7) 

 

Em um estudo que teve o objetivo de identificar as condições que interferem no 

desempenho vocal e nas circunstâncias do trabalho do professor, KARMANN e LANCMAN 

(2013) associaram o “falar alto” e o “gritar” dos professores ao número de alunos em sala, 

afirmaram que 35 a 40 alunos elevam significativamente a indisciplina e o ruído. No entanto, 

o professor necessita concluir o conteúdo, desta forma seu trabalho é intensificado, bem como 

o uso de sua voz. 
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c) Questões sociais e acompanhamento familiar 

 

Outro fator que este estudo apontou como aspecto negativo foi relacionado às questões 

sociais. Entende-se aqui como social não apenas as questões socioeconômicas, mas também o 

suporte familiar (acompanhamento das atividades e vida escolar do aluno) e aspectos 

comportamentais que os alunos apresentam nas relações sociais dentro do ambiente escolar. 

SILVA-MACAIA (2013), em seu estudo a respeito do afastamento de professores por 

transtornos mentais e comportamentais e retorno ao trabalho de professores da rede pública 

municipal de São Paulo, verificou que o social influencia tanto o relacionamento da escola 

com a comunidade quanto tem determinado as funções ou papel da escola na sociedade. As 

escolas públicas que estão, muitas vezes, inseridas em regiões de vulnerabilidade social, 

atendem a população que necessita, geralmente, de cuidados relativos às necessidades básicas 

do ser humano, como alimentação, moradia e vestimenta. A autora identificou outras 

dificuldades sociais apontadas pelos professores, como a educação trazida de casa, o 

comportamento dos alunos na sala de aula e a falta de suporte dos pais. 

No presente estudo também verificamos estas dificuldades apontadas aqui pelos 

Prof.P.4 e Prof.P.8. 

(...), tem várias dificuldades, a gente vê o que o aluno traz de casa, assim, a 

criação deles, eles vêm com uns costumes estranhos que repercutem na sala 

de aula, se referindo ao comportamento do aluno, ao acompanhamento dos 

pais, a gente vê que eles não acompanham direito assim, (...) a carência do 

aluno também, você vê que falta material, às vezes fica até difícil de você 

dar aula com o aluno faltando material. E eu fico procurando daqui, 

procurando ali alguma coisa pra ajudar, procurando fazer um caderno, um 

lápis, borracha, tudo eu procuro assim ter, pra ajudar o aluno, porque 

muitos deles chegam sem nada (...), e a parte do acompanhamento mesmo 

dos pais, porque a gente sabe que o aluno não aprende só aqui com a gente 

(...) e você vê também a carência deles em casa, não são todos, mas muitos 

deles passam necessidade em casa, eu vejo às vezes, eu até procuro 

perguntar assim, não diretamente né, mas assim de outras maneiras, 

procurando descobrir outras coisas, porque eu vejo no comportamento do 

aluno, o comportamento dele faz com que eu perceba. (Prof.P.4) 

... eu não posso tratar o aluno do jeito que eu trato você, apesar de eu 

colocar regras. Não pode ser igual a você né, por que você entende mais do 

que eles, e aí ainda tem a questão da casa, alguns vêm de casa super 

educado porque tem uma família estruturada, outros vêm de casa sem 

nenhum limite, numa família completamente desestruturada e a gente vai 

descobrindo com o andar da carruagem, a gente vai procurando estudar 

mesmo, por que que esse menino é assim, (...), você precisa tentar melhorar 

aquela criança e é difícil, difícil, difícil, quando eles vêm sem estrutura, 

muito difícil, mas nós tentamos, por que nós somos educadores, por que nós 

estamos aqui pra isso. (Prof.P.8) 
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Não são apenas as dificuldades financeiras e emocionais relacionadas às questões 

sociais, mas a próprias dificuldades cognitivas apontadas também como fatores negativos 

“quando eles não conseguem aprender” (Prof.P.7). A queixa é ainda maior quando as 

dificuldades estão associadas à falta de acompanhamento da família. É chamada pelos 

professores de “descaso”.  

A falta de acompanhamento familiar foi apontada em dois sentidos pelos professores. O 

primeiro refere-se à ausência de suporte no aprendizado, tarefas escolares e desenvolvimento 

cognitivo dos filhos, como, por exemplo: “Os pontos negativos (...) muitos alunos tem muito 

dificuldade de entender né, os conteúdos. A aprendizagem é lenta né, e também outro ponto 

negativo é que os pais não dão assistência né nas tarefas de casa” (Prof.P.1). “Eu acho que o 

descaso com a educação por parte da família também, das famílias dos alunos, tem uns que 

não dão acompanhamento, a criança não tem acompanhamento né, é só a escola e acabou, 

no caso não tem nenhum apoio” (Prof.P.5). O segundo, à falta de respeito com a figura do 

professor, bem como a indisciplina no ambiente escolar.   “Tem a questão da família, mas 

assim porque uma família ausente é uma complicação na educação, por que vai refletindo no 

aluno em que você tem em sala de aula...” (Prof.P.9).  

Esta falta de acompanhamento familiar vai refletir também na falta de respeito com os 

professores, bem como na indisciplina na sala de aula, tornando o trabalho do professor mais 

intenso e deixando-o desmotivado por tais fatos tornarem seu trabalho menos atraente.  

A questão negativa não vou falar só de hoje, eu vou falar de tempos, eu já 

tenho trinta e sete anos de trabalho entendeu, então na questão negativa eu 

percebo hoje que a educação ela está com um nível muito baixo (...). Nós 

temos um resultado assim, eu classifico como negativo, é a questão sabe do 

desrespeito sabe das crianças com os professores, eu acho isso um ponto 

muito negativo, não tem mais aquele amor, ele é tratado como uma coisa 

qualquer, é isso que eu sinto e ouço todos os dias sabe assim relatos de 

outros professores, claro que não são todos né, mas alguns professores eles 

reclamam muito em relação a isso, então isso vai causando um desestímulo 

à profissão. Tem muitas pessoas que (silêncio)... pelo menos as minhas 

filhas elas não querem ser professoras, por que às vezes eu desabafo com 

elas algumas coisas e elas dizem „ah mamãe essa profissão eu não quero‟, 

porque é uma coisa que você tenta fazer o melhor, mas aí, com um amplo 

leque de coisas que acontecem na sociedade, ele não repercute para aquele 

resultado esperado, que você espera né. (Prof.A.6)  

Quando eu estava em sala, de ruim era o relacionamento com os alunos, por 

que os alunos assim, tipo, em questão da criança não ter incentivo de 

estudar. Alguns, não são todos, não gostavam de estudar, e a indisciplina 

deles e falta de colaboração dos pais, né, para com os alunos. (Prof.A.9) 

Eu acho que algumas vezes é pela questão de indisciplina na sala de aula, 

deixa você um pouco estressada. O trabalho de professor é estressante, 
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apesar de ter os seus momentos prazerosos não é só estresse, mas tem horas 

que com a barulheira, com a falta de indisciplina que eles têm. Já traz de 

casa isso, a gente tenta, tenta, e às vezes os pais ficam chateados, acham 

que a gente tá sendo dura demais ou que tá maltratando o filho. (Prof.P.8) 

 

 A complexidade das tarefas exigidas dos professores é outra expressão da intensificação 

do trabalho. Refere-se à ampliação de demandas com os alunos, como ser mãe, psicóloga, 

enfermeira, e outras. Estas demandas obrigam o desenvolvimento de novas competências para 

o pleno exercício de suas atividades e da constante interrupção do curso de trabalho para o 

desenvolvimento de outras tarefas. Foi percebido que essa intensificação do trabalho produz 

indicadores de saúde que refletem na supersolicitação do corpo, ocasionando diversos 

problemas de saúde (ASSUNÇÃO e OLIVEIRA, 2009).  

 

d) Políticas Públicas na Educação 

 

 Outro ponto ressaltado pelos professores foi o próprio sistema educacional e suas 

reformas nas políticas pedagógicas. Tendo estas mudanças, de acordo com os relatos dos 

entrevistados, acarretaram em um aumento das demandas de trabalho, sobrecarregando ainda 

mais estes trabalhadores. Isto pode ser verificado a seguir na fala do Prof.P.9 ao ser 

questionado a respeito dos aspectos negativos do trabalho do professor e das repercussões no 

Sistema Educacional no desenvolvimento do aluno. 

 

Negativos eu digo que da década de 2000 pra cá seria o próprio sistema né, 

por isso que eu perguntei a questão do sigilo, porque pra mim basicamente é 

a questão do sistema que estraga a Educação, porque as pessoas têm muitas 

formações anualmente, o ano inteiro né, mas o próprio sistema mascara a 

Educação com a média que eles justificam de N formas, que tem que ser 5 

entendeu? Com os dias letivos que eles aumentaram dizendo que tem que 

aumentar porque o ensino caiu e quando eram 180 dias (letivos), as pessoas 

escreviam muito melhor, calculavam muito melhor, falavam melhor.  

Então, eu vejo o aspecto negativo basicamente é isso. (...), até essas bolsas 

agora da vida, bolsa gás, bolsa fralda, bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa 

família e bolsa não sei o que, isso aí interfere, porque tipo, eu tenho uma 

aluna que não tinha farda (uniforme) até ontem, mas tem a bolsa família, 

então pra onde vai esse dinheiro? Então assim, tem muita coisa que o 

Sistema acaba por destruir a Educação no Brasil, a educação pública, 

porque a particular vai muito bem obrigado, tá aí formando médicos, 

advogados e gente para ganhar muito dinheiro entendeu? na pública só 

aqueles que realmente querem que estão chegando lá, os que não querem 

estão a margem, né?. De 2000, 2000 e pouco pra cá quando começou a cair 

a média, começou a ter muita lei e que (se) diz que é para favorecer o aluno, 

mas que acaba tornando o aluno mais preguiçoso e tal, eu acho que aí caiu 

muito o ensino, o respeito pelo professor, caiu muito a educação pública no 

Brasil. (Prof.P.9) 
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SOUZA (2008) e PAPARELLI (2009) analisaram as políticas pedagógicas pós-1990. 

Estas repercutiram para o professor em perda do sentido do trabalho, com consequente 

adoecimento, principalmente o mental. De acordo com EVERS et al. (2002), quando uma 

política, ou outras intervenções que significam regras a serem cumpridas, são implementadas 

no ambiente de trabalho, e os trabalhadores não acreditam ou não concordam com elas, 

instala-se um campo facilitador do adoecimento mental e da manutenção das práticas antigas, 

as quais o sistema orienta à modificação.  

A questão analisada evidenciou que os professores carecem de suporte para atender as 

novas exigências que apenas forram impostas ao trabalhador. 

 

e) Desvalorização do professor 

A desvalorização é outro fator apontado por todos os professores ao tratar 

especificadamente dos aspectos negativos do trabalho do professor. Este fato também foi 

relatado em outros pontos tratados posteriormente.  

 

Negativo é a falta de valorização que toda profissão tem, e o professor é um 

pouquinho mais que os outros.  Primeiro que tudo que dá errado é culpa do 

professor, é nossa! Que a gente não fez por má vontade, que a gente não é 

qualificado, e as coisas não são bem assim, às vezes a gente não faz, não é 

nem porque não quer fazer, mas porque não tem condições de fazer né. 

(Prof.A.7) 

 

De uma forma geral o professor não se sente apoiado frente aos problemas cotidianos. 

“...problemas do dia-a-dia que a gente enfrenta que, muitas vezes, a gente se acha impotente 

na busca de solução desses problemas.” (Prof.A.1). A desvalorização do professor, aliada às 

condições de trabalho, se caracteriza como fator que impede o desenvolvimento de práticas do 

próprio cuidado (SOARES et al. 2011). 

Diferentemente dos aspectos positivos, ao falarem dos aspectos negativos, os 

professores os relacionaram com o que lhes era imposto  realizar, bem como, com as 

condições que possuíam para realizá-lo. 

 

 

 



64 
 

5.1.2 O TRABALHO E OS RISCOS PARA A SAÚDE NA PERCEPÇÃO 

DOS PROFESSORES 

 

É destacada aqui na percepção dos professores a queixa referente à voz e ao aspecto 

emocional. Foram apontados fatores contribuintes, a intensidade do trabalho, agressividade 

dos alunos, barulho e a ida de alunos com doenças diversas à escola. No que se refere aos 

riscos da profissão para a saúde dos professores, a maioria cita a voz, “Primeiro é o da voz, 

né?” (Prof.A.5). 

BERMÚDEZ et al. (2010) afirmam que os professores de ensino infantil e os de ensino 

fundamental possuem um envolvimento maior com suas turmas e falam alto nestas. Este falar 

alto tem como consequência maior número de sintomas vocais e de risco para distúrbio de 

voz. De acordo com a pesquisa realizada com professores de uma escola de ensino 

fundamental de Piracicaba (34,95%), os professores apresentaram queixas de voz tais como: 

fazem esforço para falar, apresentam falhas na voz, cansam quando falam, gritam demais, têm 

dor ou ardor após o trabalho e apresentam rouquidão (LIBARDI, 2006). 

O primeiro agravo foi questão do giz, hoje em dia o que agrava mais é a 

questão de eu falar toda hora. Falo de manhã e de tarde, e eu preciso desses 

dois empregos, se eu ganhasse o tanto que eu ganho trabalhando só em um, 

seria menos esforço pra minha voz. (Prof.A.7) 

E o segundo é o do psicológico. Professor, ele não tem sossego na sala de 

aula, até na hora do lanche o aluno fica chamando „professor, professor‟, e 

você tem que ficar olhando hora pra um e hora pra outro, você não tem 

sossego, e pro ser humano não ter sossego é muito ruim. E não tem tempo 

pra fazer uma atividade física, por que a maioria dos professores trabalha 

em dois horários, tem família e tem casa, tem esposo, e acaba não sobrando 

tempo pra gente. (Prof.A.5) 

 

As longas jornadas de trabalho são fatores de risco para o desenvolvimento de 

transtornos mentais (ALVARENGA E VIANNA, 2012). De acordo com REIS et al. (2006), 

ensinar é uma atividade altamente estressante que repercute no desempenho profissional do 

docente e na sua saúde física e mental. CARAN et al. (2011) afirmam que os docentes 

controlam algumas questões inerentes à saúde em seu labor, mas o controle disto parece não 

poupá-los das demandas globais a que estão submetidos, como tarefas extraclasse, extensa 

jornada de trabalho, cumprimento de tarefa com prazo curto de tempo e múltiplos empregos, 

levando a alterações em sua saúde. 

Neste estudo verificou-se que não é só a questão da voz que os professores ressaltam. 

Ao ser questionada a respeito da existência de outros riscos, além da questão da voz, a 

(Prof.A.7) responde: 
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Tem. Emocional tem toda hora, porque você trabalha com crianças de 

diversas habilidades, tem umas que tem dificuldades, tem umas que são 

hiperativas, e têm umas que são especiais. Eu tenho um cadeirante, aí você 

fica, se questionando como é que eu vou fazer com aquela criança, com 

aquele nível de aprendizado, necessidade de aprender, avançar, conseguir 

cumprir o que está no plano, o programado. (Prof.A.7) 

Ao serem questionados se havia riscos à saúde na profissão de professor, todos os 

entrevistados afirmaram que sim e apontaram questões emocionais e/ou psicológicas, 

principalmente o estresse, como preponderantes. “A depressão, o esgotamento físico, mexe 

muito com a mente do professor. Muito estressada, estressante demais” (Prof. P.1.), “Tem 

risco porque é um estresse muito alto entendeu, você lida com muitos alunos ao mesmo tempo 

(...). A sua mente fica (silêncio), todos os professores praticamente que eu conheço tomam 

remédio controlado, então é muito puxado o trabalho de professor hoje em dia” (Prof.A.8). 

As falas dos professores são reforçadas, umas pelas outras, “Eu acho que tem risco a questão 

de, principalmente, essa questão de estresse, eu acho que é muito estressante o trabalho de 

professor, por mais que você tente não se estressar, mas tem dias que você se estressa...” 

(Prof.P.8). Vejamos outras respostas: 

Eu acho que hoje por causa de todo esse Sistema, é o estresse, os 

professores geralmente no meio do ano já estão estressados, doentes, tem 

umas doenças específicas, muito rotineiras, muito comum na vida (...) 

carreira de professor. Estresse, síndrome do pânico, as alergias que acabam 

pegando, (...)já aconteceu com uma amiga minha sair da sala de aula, 

porque tá com síndrome do pânico e foi lotada em uma biblioteca e na 

biblioteca pegou outras doenças por causa dos ácaros. (Prof.P. 9) 

...tem porque eu já passei por isso, estresse, que por sinal afeta muitas, o 

estresse leva a outras doenças, o cansaço físico também, o que eu acho mais 

é o cansaço físico e principalmente o mental (...), o físico nem tanto, mas o 

cansaço mental, é estresse. Olha, tem dias que eu chego em casa que só dá 

vontade de chorar, só de  cansaço, cansaço da mente. (Prof.P.4) 

...a sobrecarga, essa questão do estresse alto, é porque é muita, é muita 

coisa, a gente tem uma turma geralmente 28 a 30 alunos. Então cada cabeça 

é um problema diferente, cada aluno é uma coisa, então a gente tem que 

lidar com essa coisa toda, só nós, no caso, eu professor. Então eu que tenho 

que lidar com aquilo tudinho, (...) eu tenho que apresentar no fim do ano o 

resultado pra cada um deles. Então tudo isso pressiona a gente, é o que faz 

a gente viver assim essa loucura de ficar todo tempo atrás sabe, querendo, 

exigindo muita coisa, muito relatório, tem que preencher isso, tem que dizer 

por que o menino não aprendeu, por isso, por aquilo, por aquilo outro, 

porque que o menino tá assim, porque que o menino tá agressivo, essas 

coisas toda, então isso no meu ver causa assim um estresse muito alto na 

gente, porque é todo tempo assim, a gente é uma pilha, todo tempo 

carregada assim, com esses problemas todos. (Prof.A.7) 
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Fatores socioambientais trazem como consequências o estresse do docente, a queda da 

qualidade da sua aula, a impossibilidade de se aperfeiçoar constantemente e a falta de tempo 

para preparar e refletir criticamente sobre sua prática pedagógica. O professor sente o 

desgaste físico e, muitas vezes, mental após longas jornadas de trabalho.  

O barulho também foi apontado pelos professores deste estudo, como fator 

desencadeador de  doenças. No estudo de LIBARDI et al. (2006) os ruídos no ambiente, como 

de alunos e ventiladores, salas com acústica ruim, salas superlotadas, competição sonora, pó 

de giz, e outros, também foram apontados como geradores de consequências desfavoráveis à 

saúde dos professores. 

...eu estou fora da sala de aula por conta de uma labirintite adquirida pela 

questão do barulho constante, quatro horas de manhã, quatro horas à tarde, 

e eu também tenho um problema de alergia, alergia ao giz adquirida pela 

questão do giz. Hoje a gente tem um quadro, eu vejo esse material 

importante, mas eu não posso sentir um cheiro ativo por conta que perdi 

todos os meus anticorpos por conta da substância que contem no giz, e eu 

vivia constantemente com problemas de dores de cabeça por conta da 

alergia, porque eu passava sábado e domingo muito bem, quando eu 

chegava na segunda feira bastava eu trabalhar a coisa começa de novo, 

então eram cinco dias assim muito ruim e aí o médico ele tentou fazer um 

tratamento comigo, mas não deu certo e aí ele teve que me afastar e eu já tô 

há três anos afastada da sala de aula propriamente dita, mas eu pretendo 

chegar no último dia, quando chegar meu memorando prof.A.6. é 

aposentada, mas eu tô saindo com a minha consciência tranquila. (Prof.A.6) 

 

Embora a violência não seja um aspecto muito apontado nos estudos em escolas do 

Ensino Fundamental (de 1ª a 5ª série), neste estudo foi mencionado. No entanto, pode-se 

inferir que está mais associado à questão da indisciplina, já discutida anteriormente. A 

Prof.P.2 afirma haver muito risco à saúde do professor: “Tem, porque a gente volta e meia, 

eu, por exemplo, no ano passado até apanhar dentro de sala eu apanhei, de aluno. Fui 

apartar uma briga de não sei o que. Então tem aqueles alunos muito agressivos” (Prof.P.2). 

Outro fator apontado por uma professora foi a questão das doenças infectocontagiosas, 

tendo em vista que o professor está ali na sala de aula com mais de 25 alunos, muitos pais 

precisam trabalhar e veem a escola além de um espaço de aprendizado, como um espaço no 

qual o filho encontra-se seguro enquanto eles trabalham. 

Riscos? Tem, eu já vi, por exemplo, uma colega minha ela foi dar aula, ela 

estava no início da gravidez com rubéola, não informaram para ela que na 

sala de aula tinha um menino com rubéola, e ela perdeu o bebê. Então há 

riscos, muitos, porque você vai para uma sala de aula, ali é você mais 25 né, 

tem pais que quando a criança está doente manda o filho para a sala de 
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aula e eles se tornam o que? Perigo para não só para o professor, mas para 

todo mundo, doença infectocontagiosa. (Prof.A.) 

...eu adquiri conjuntivite do aluno né, que veio pra sala de aula, a mãe 

disse..”olha amanheceu com conjuntivite mas não quis deixar ele em casa 

por que não tinha com quem deixar”.. e ela veio, e aí ei fui pra casa e no 

outro dia quando eu acordei eu já nem abria os olhos...(Prof.A.10) 

 

5.1.3 O USO DO TEMPO E AS ESPECIFICIDADES DE SER 

PROFESSOR  

 

Aqui, analisamos se os professores elaboram um planejamento, conseguindo cumpri-lo 

e também se os professores levam trabalho para casa. O que foi verificado é que todos os 

entrevistados afirmaram fazer um planejamento, como relatou (Prof.P.8): “ nós temos uma 

rotina a cumprir, ela é sentada com o coordenador e nós fazemos uma rotina toda 

semana.”(Prof.P.8)  

Na pesquisa de BARBOSA (2012) o plano de aula foi observado como um aliado, uma 

vez que é pelo planejamento que o professor vai traçar suas ações para alcançar seus objetivos 

em sala de aula.  

No presente estudo foi analisado se há o cumprimento deste planejamento. No grupo 

dos professores presenteístas apenas um professor afirmou que consegue cumprir seu 

planejamento, cinco professores dizem não cumprir e quatro afirmaram que nem sempre 

conseguem cumprir o planejamento. Os fatores contributivos para o não cumprimento do 

planejamento, de acordo com os dados coletados, se dão principalmente devido ao número de 

alunos, às limitações cognitivas (dificuldades de aprendizagem) dos alunos, bem como o 

próprio comportamento dos alunos em determinados dias.  

No que se refere à aprendizagem, SPINELLO (2014) define como o processo pelo qual 

os nossos conhecimentos, habilidades são adquiridos ou modificados. As dificuldades de 

aprendizagem são alterações estruturais, mentais, emocionais ou neurológicas, que interferem 

na construção e desenvolvimento das funções cognitivas. A autora afirma que cada aluno é 

um ser único, que possui seu próprio jeito de pensar, aprender e compreender tudo o que está 

ao seu redor.  As instituições de ensino estão tendo suas atenções voltadas para as 

dificuldades de aprendizagem que são demonstradas por seus alunos, as dificuldades são 

apresentadas através de comportamentos em sala de aula, e muitos destes acabam tornando-se 

uma incógnita para nós professores (SPINELLO, 2014).  
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No grupo dos professores afastados, quatro responderam que conseguem cumprir o 

planejamento, um admitiu não conseguir e cinco professores relataram que nem sempre 

conseguem. “Nem sempre, porque às vezes eles têm dificuldades, temos que retornar, 

demorar mais tempo num determinado conteúdo, aí o planejamento nem sempre a gente 

consegue dá tudo não, passa pra outra semana...” (Prof.P.3). 

...não no mesmo dia (...),se hoje tem três disciplinas (...) português, 

matemática e ciências, só um exemplo, tem dias que eles estão tão agitados 

que não querem fazer nada que você não consegue cumprir toda, e aí você 

por exemplo, ciências você dá introdução, não termina tudo, na segunda 

feira você vai retornar entendeu, ele é dado, mas tem dias que você não 

consegue cumprir todo. (Prof.P.8)  

 

Outro aspecto relatado no estudo de BARBOSA (2012) foi com relação ao fato de que o 

planejamento deve servir como um norteador, como relatado a seguir: 

“...não deve ser usado como um regulador das ações humanas e sim um 

norteador na busca da autonomia, na tomada de decisões, nas resoluções de 

problemas e nas escolhas dos caminhos a serem percorridos partindo do 

senso comum até atingir as bases científicas” (BARBOSA, 2012). 

 

Alguns relatos demonstram que muitas vezes, devido a fatores externos, se faz 

necessário buscar outras atividades fora do planejamento para atingir um melhor resultado. 

“Às vezes a gente dá conta e precisa de mais que a gente chama de plano B. Às vezes a gente 

não consegue, eu, por exemplo, não consigo” (Prof.P.5). 

Nem sempre! Geralmente a gente deixa de escanteio algumas disciplinas né, 

como artes, por causa de tempo, como eu falei agora que a sala está lotada, 

como eu tenho que colar, eu tenho que verificar se eles estão fazendo, então 

esse tempo tá sendo muito grande, tá prejudicando alguns horários de 

algumas disciplinas na rotina. (Prof.A.7) 

Todo não, porque aí, o que dificultava era a aprendizagem dos meninos 

porque às vezes nem todos os alunos eles adquirem o conhecimento na 

mesma hora em que você tá passando pra ele, né? Não tem a mesma 

habilidade né, eu tinha que bater na mesma tecla até aquele unzinho lá dizer 

assim: professora agora eu entendi, por isso que o mais difícil é a gente 

planejar uma coisa e disser assim: eu fiz tudo! Quem disse isso (conseguir 

cumprir o planejamento) só se for uma sala muito boa e que não tenha 

nenhum aluno com nenhuma dificuldade, aí você consegue, mas é muito 

difícil. (Prof.A.5) 

 

A maioria dos motivos para o não cumprimento do planejamento é convergente nos dois 

grupos: a questão do aprendizado e acompanhamento dos alunos que, muitas vezes, não são 

alcançados no dia planejado, por fatores diversos. Apenas um motivo diferente para o não 
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cumprimento do planejamento foi citado por uma professora do grupo dos afastados que foi a 

falta de verba para compra de material para executar as atividades planejadas.   

 

Existem algumas coisas que impedem o andamento (...) eu estou numa sala 

que se chama Ecoteca, então a gente trabalha os projetos de desequilíbrio 

ecológico,  (...) e com os projetos da escola, mas se alguma coisa ela não 

anda, (...), não é por conta assim das pessoas entendeu é por conta muitas 

vezes do Sistema que muitas vezes emperra, não tem verba pra isso, não tem 

verba pra aquilo, então ontem mesmo a gente encerrou um projeto chamado 

„Plantando com os curumins‟  (...), e foi  com muita dificuldade pra gente 

poder realizar algumas coisas. (Prof.A.6) 

 

Apesar das dificuldades, todos os professores afirmaram a existência de um 

planejamento, bem como sua contribuição para o bom andamento das atividades em sala de 

aula. Isso se confirmou também na pesquisa de BARBOSA (2012). Nesta foi possível 

perceber a importância do plano de aula na prática pedagógica do professor como organizador 

e norteador do seu trabalho. É o plano de aula que dá ao professor a dimensão da importância 

de sua aula e os objetivos a que ela se destina.  

No que se refere ao fato de levar trabalho para casa, todos os professores afirmaram que 

estando na sala de aula, um professor sempre leva trabalho para casa, seja material para 

elaborar ou corrigir, seja uma pesquisa, ou elaboração de relatório.  

Geralmente um dia sim, um dia não eu estaria levando sacolas assim de 

cadernos pra corrigir, eu não corrigia na sala de aula, porque hoje eu estou 

operada das minhas safenas da vida, porque eu não era professora de 

cadeira, ficar sentada na sala de aula eu não ficava. Então corrigir caderno, 

eu não corrigia na minha sala de aula, eu corrigia na minha casa, altas 

horas da noite, sempre dormi tarde quando eu tinha minhas salas de aula, 

eu sempre dormi tarde por conta dessa história (...). Então muitos trabalhos 

eu levo pra casa, até hoje muitas vezes eu ainda levo, porque a gente 

trabalha com questão de produção textual das crianças e aí muitas vezes, eu 

não corrijo aqui, levo pra casa. (Prof.A.6) 

 

Ao analisar essa resposta, observa-se também que o professor, mesmo estando fora da 

sala, mas pelo fato de estar trabalhando no apoio pedagógico, também leva trabalho para casa, 

pois se preocupa com a qualidade do trabalho ao passar produção de texto para os alunos. 

Readaptado na função de apoio pedagógico, o professor ainda se percebe como um educador 

e, com isto, assume responsabilidades na formação e desenvolvimento do aluno. 

Leva, todo professor leva trabalho para casa, por mais que você relacione 

com o coordenador os conteúdos, como vai trabalhar, tem que fazer o dia a 

dia, todas as atividades como vai trabalhar. Em casa (...) você vai elaborar 

uma prova leva mais tempo, corrigir trabalho, avaliações, leva mais tempo, 
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se você vai diagnosticar o aluno, vai analisar um por um, leva tempo... 

(Prof.A.5) 

 

Ao serem questionados se o trabalho do professor influencia as atividades referentes à 

vida pessoal, tendo em vista que todos levam trabalho para casa, 19 dos 20 professores 

entrevistados responderam que sim, que atrapalha, como relata a professora:  

Atrapalha. Muitas vezes eu deixei de sair com a minha filha, muitas vezes 

deixei de sair com meu esposo, sentada na mesa pra fazer meus planos de 

aula, corrigindo meus trabalhos, entendeu? Lançando notas, trabalho de 

professor não tem como ser feito só na escola, porque na escola você tem 

que trazer o trabalho pronto pra ser executado, aqui você vai dar a sua 

aula, anotar o que não deu certo, levar pra casa, refazer, replanejar, então 

pra quem realmente dá aula direitinho, não tem muito tempo. (Prof.A.5) 

 

Apenas um professor que relatou ser pastor de uma igreja evangélica afirmou não deixar 

o trabalho atrapalhar na vida pessoal. No entanto, adentraremos melhor esta discussão quando 

falarmos das interferências do trabalho de professor na sua vida pessoal. 

Os professores têm necessidade de realização de tarefas fora do espaço escolar devido à 

forma como seu trabalho se organiza, com isso podem deixar o trabalho invadir espaço 

privado. No estudo de ROCHA e SARRIERA (2006), os professores afirmaram utilizar um 

tempo para o seu trabalho além do número de horas de trabalho na escola. A respeito do 

número de horas semanais que estão em sala de aula especificamente, os resultados 

mostraram que, quanto maior o número de horas em sala de aula, maiores são os níveis de 

estresse percebido e menores níveis de saúde geral.  

 

5.1.4 MAL-ESTAR E CONSTRANGIMENTOS NO TRABALHO  

 

ESTEVE ZARAGOZA (1999) classifica as causas do mal-estar docente em dois tipos. 

O primeiro diz respeito aos aspectos que agem diretamente sobre a ação do professor em sala 

de aula, gerando tensões e sentimentos negativos, e o segundo refere-se às condições de 

trabalho que agem indiretamente sobre a imagem do professor.   

Dentre as principais consequências do mal-estar docente apontadas pelo autor e que 

também foram percebidas aqui neste trabalho, estão: sentimentos de desconcerto e 

insatisfação face dos problemas da prática docente, resultantes da contradição entre a 

realidade e a imagem do ideal que os professores gostavam de realizar; desejo manifestado de 

abandonar a docência (realizado ou não); absenteísmo como mecanismo para reduzir a tensão 
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acumulada e emoções negativas (ansiedade, estresse, depressão, burnout e outras que se 

traduzem mal-estar).  

O trabalho em si é bom, porém as condições que nos levam fazer esse 

trabalho, elas não são boas (...) precisa assim de um aparato muito grande 

de coisas né, e nós não temos isso, e isso sobrecarrega a gente porque 

psicologicamente a nossa mente fica condicionada ao que a gente tem que 

fazer e, porém a gente não encontra como fazer tantas coisas... (Prof.A.10) 

Porque, tipo assim, a gente quer dar disciplina entendeu, e aí a questão, pra 

mim eu gosto muito do meu trabalho, agora quando eles estão muito 

barulhento, muito, muito, aí é estressante, eu sinto que eu fico estressada, eu 

sinto algo negativo dentro de mim, o estresse mesmo, aquele cansaço, 

aquela coisa que você sente que não está bem, mas o restante é normal. 

(Prof.P.8) 

 

Ao serem questionados sobre já terem se sentido tristes alguma vez, pelo fato de ter que 

ir trabalhar: no grupo dos professores afastados, todos afirmaram já terem tido momentos de 

se sentirem assim; no grupo dos professores presenteístas, cinco afirmaram que sim, “já, 

muitas vezes” (Prof.P.1). “Acho que todo mundo já teve isso independente da profissão” 

(Prof.P.7). No entanto, cinco professores afirmaram não ter sentido tristeza, e sim cansaço, 

como mostram os relatos: “Não, eu fico é feliz, D‟us me livre, eu odeio quando não tenho que 

ir trabalhar” (Prof.P.2). “Ah! cansado muitas vezes, agora, triste não!” (Prof.P.3). “Não, 

cansada sim, é a gente sente de vez em quando, depende de como eles estão, sempre é assim” 

(Prof.P.8).  

Para alguns professores o incômodo pode ser no corpo, mas o trabalho não o desanima 

como relata o professor: “Só se eu tiver com meu corpo sentindo alguma coisa assim, mas 

desânimo por causa do trabalho eu não sinto, não sinto e nem trago pra escola os problemas 

de casa, quando eu chego aqui na escola parece que acaba tudo” (Prof.P.4). 

Dos 05 professores que afirmaram já ter ficado tristes por terem que ir trabalhar, uma 

relatou que depende da turma, pois cada turma apresenta sua especificidade, tem 

características distintas de outras: 

Depende da turma! E eu já tive uma turma de primeiro ano que quase todo 

dia quando eu saía daqui de cabelo em pé, não querendo voltar mais no 

outro dia. Mas depende da turma, esse ano tá mais tranquilo, mas tem anos 

assim, que a gente pega turminha assim, de aluno que só D‟us do céu, só 

J‟sus na causa, que a gente sai e não quer voltar mais e assim foi o ano 

quase inteiro foi o ano de 2010; eu tive uma turma de primeiro ano que eu 

sinceramente pensei em até desistir da profissão, mas assim, de 2011 pra cá 

eu comecei a pegar turmas melhores né. (Prof.P.6) 
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Verificaram-se nos discursos os possíveis motivos que podem entristecer os 

professores em seu trabalho: o descaso foi um deles, seja por parte da família, por parte da 

instituição e pelo próprio sistema educacional. De acordo com as falas dos professores, o 

governo não dá uma estrutura que facilite ou ao menos auxilie o trabalho do professor. O 

Estado faz reformas responsabilizando a comunidade escolar. Na opinião dos professores 

estas não auxiliam na melhoria da educação, pois não se instrumentaliza o professor.  Este 

fato foi apontado pelos professores como fator negativo no trabalho e é visto por eles como 

uma desvalorização do seu trabalho. “Eu acho que tudo isso que a gente já falou né, com 

relação ao descaso da família, com relação a... a desvalorização” (Prof.P.7). 

Eu acho o descaso da família, da própria instituição, do Governo, o sistema 

político, que não dá uma estrutura pra escola que venha a facilitar o 

trabalho do professor... A desvalorização, ah você tem que dar tanto, chegar 

a um percentual tanto, mas aí não dá nenhuma infraestrutura pra que 

melhore e possa alcançar isso né? O professor mesmo com a questão das 

formações né, no caso de outra professora, ela trabalha de manhã e de 

tarde, quando tem formação ela vai até às dez horas da noite no terceiro 

turno. E olha que eu digo: meu D´us do céu como é que ela aguenta? 

Porque eu já trabalhei dois turnos e eu não sei como é que ela ainda 

aguenta, quando tem formação são dois dias seguidos, então é muita coisa. 

(Prof.P.6) 

 

A desvalorização das funções sociais do professor e ausência de resultados percebidos 

no trabalho docente são fatores importantes a serem investigados no âmbito do profissional 

em educação.  

Existem queixas muito frequentes relacionadas à saúde dos docentes como distúrbios 

psíquicos, insatisfação no desempenho das atividades, ambiente intranquilo e estressante, 

desgaste na relação professor-aluno, falta de autonomia no planejamento das atividades, ritmo 

acelerado de trabalho e a pressão da direção (SILVA e ROSSO, 2008). Neste estudo os 

professores foram estimulados a falar sobre o desconforto ao irem trabalhar, seja ele 

emocional ou físico.  “Dores musculares a gente sente bastante, quando a gente tá muito 

cansada e quando tem uma semana muito pesada, nas semanas de elaboração de provas, de 

avaliação, que você fica muito tensa, tem que ficar muito ligada, a gente fica muito 

estressada” (Prof.A.5). “Tive um período que eu passei com os pés tão doloridos de passar a 

manhã em pé. Vai numa carteira,  vai em outra....” (Prof.A.1).  

Existem várias dores, dor de cabeça, dor de garganta, cansaço no corpo. 

Seu corpo pedindo pra você cair numa cama e você não pode cair numa 

cama, porque você tem, tipo assim, quantas vezes eu já saí da sala de aula 

cansada ou com dor no corpo, mas era semana de avaliação, então, ou eu 
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deitava para descansar, ou eu preparava as avaliações pra entregar na 

escola; então logicamente que você não pode atrasar as avaliações, então 

você tem que passar em cima do seu cansaço, da sua dor de cabeça. Outra 

coisa eu vou te falar, quantas vezes eu saí da sala de aula com o meu peito e 

garganta ardia, porque a gente fala 04h seguidas, eu chegava em casa, eu 

passava um tempinho sem falar com o meu marido, sem falar com o meu 

filho, eu falava assim oh: não fala comigo agora não, deixa passar um 

tempinho pra amenizar um pouquinho, a garganta. (Prof.A.3) 

 

Ao contrário de alguns professores, têm aqueles que desanimam com a profissão. Isto 

não significa que desanimem com o trabalho, mas sim com a forma como é visto pelos outros, 

“... acontece, desânimo, a gente pensa, pensa, (...), fica desanimado e quer sair dessa 

profissão, mas aí eu disse não, já que eu tô no final da carreira”(Prof.P.1).  

Outra questão observada  que segundo os relatos gera um mal estar e desconforto em 

muitos professores é a falta de autonomia e o fato de se sentirem vigiados, como se vivessem, 

nos tempos atuais, em constante ameaça de serem processados por alguma conduta em sala de 

aula. Isso pode ser comprovado no relato a seguir:  

...tive depressão também por conta de hoje em dia, mais porque a gente não 

pode nem dizer que o aluno é feio, que a lei tá sempre do lado do aluno né, 

logo que eu comecei não, a gente podia brigar com o aluno, chamar a 

atenção, hoje a gente tem que chamar e ter o maior cuidado como você vai 

chamar o seu aluno a atenção, porque ele leva, chega em casa ele conta 

tudo o contrário pro pai, quando o pai vem conversar com a direção ótimo, 

e quando o pai vai direto no ministério público, aí é difícil né. (...) tem que 

ter muito cuidado quando a gente trabalha com aluno deficiente, porque 

quando diz assim inclusão, o meu ponto de vista tudo que o aluno que se diz 

normal faz o com deficiência também tem que fazer e, às vezes, não pode 

nem dizer „senta direito‟ que tem outros funcionários só te observando pra 

levar tudo o contrario o que você falou e aumentar muito mais. (Prof.P.10) 

 

O professor se sente em constante supervisão não só dos pais, mas da gestão e de seus 

próprios pares. “Tem uma pressão da Secretaria” de Educação (Prof.A.5). Ao serem 

questionados a respeito de se sentirem ou não pressionados, muitos afirmam que se sentem: 

“Me sinto, porque o professor do quinto ano ele tem que mostrar mais resultados por conta 

do IDEB, as avaliações externas que nós temos aí, tem uma da SEME, tem uma do prova 

Brasil esse ano, aí o quinto ano ele tem que trabalhar mais do que os outros...” (Prof.P.3). 

Consideram ter que atender a muita demanda no seu trabalho. Olha, você era exigido pra você 

fazer com que o aluno conseguisse sair dali daquela sala entendendo o máximo possível e era 

o que a gente buscava sempre (Prof.A.4). 
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É muito grande, gente, é muito grande, hoje que eu tô fora da sala eu acho que tá mais 

ainda, os professores são cobrados, tem projetos disso, tem daquilo, tem avaliação daquilo 

outro, o professor não dá conta nem mais do conteúdo do currículo mesmo (Prof.P.8). Muito 

professores se sentem pressionados, mesmo que essa pressão não seja vista como algo 

negativo: “Acho, mas isso para mim nunca foi um problema, porque eu tinha certeza que 

através do planejamento eu ia conseguir atingir as minhas metas, mas mesmo assim, tem 

aquela preocupação, de ficar tensa né, será que eu vou conseguir? o psicológico ainda ficava 

afetado” (Prof.A.3). 

LEITE e SOUZA (2007) verificaram que o trabalho do professor é composto por 

demandas emocionais que podem ser agravadas por políticas educacionais, condições 

inadequadas de trabalho ou por sentimentos de frustração e falta de reconhecimento de seus 

esforços.  

Na análise dos dados coletados nesta pesquisa foram observados professores que não se 

sentem pressionados, e sim, em muitos casos, motivados ou apenas por verem como algo 

pertencente às atribuições próprias de um professor. Nos grupos dos entrevistados, dois 

professores do grupo dos presenteístas e quatro professores do grupo dos afastados, não se 

sentiam pressionados a atingir metas, como é descrito nas falas seguintes: “Não, isso aí nós 

sabemos que temos que fazer, isso aí é do professor, ele é consciente que ele tem que fazer 

mesmo. Muito trabalho para casa, nunca dá para fazer” (Prof.P.4). “Eu não me sinto não, eu 

me sinto incentivada a cumprir metas. Motivada, porque eu vejo a necessidade de ter um 

rumo, um caminho né, e de saber onde que eu quero chegar” (Prof.A.1). 

 

Não, de jeito nenhum, eles dão pra gente um relatório por exemplo, se for 

pra cumprir um relatório, cumprir uma rotina. Tudo se tem metas e pra nós, 

também temos. Eu não me acho pressionada coisa nenhuma, acho que é 

uma obrigação que eu tenho que fazer entendeu? e o que eu procuro fazer, e 

ninguém me pressiona não, é normal; por exemplo, agora nós temos que dar 

uma avaliação, o resultado de uma avaliação que eles fizeram, ela me 

entregou e disse, professor isso aqui é pro dia trinta e um! tá eu já sei que é 

pro dia trinta e um, acabou, ela não fica professora, já terminou? Não, 

normal, é para o dia trinta e um, pronto, e eu que sei que, eu que tenho que 

saber disso, entendeu? (Prof.P.8) 

 

Com relação ao mal-estar no trabalho do professor, foi verificado que o cansaço, o 

desconforto emocional e físico, a desvalorização do seu trabalho, a pressão frente às novas 

exigências nas novas atribuições impostas pela política pedagógica (relatórios, metas a serem 

atingidas, aprovações, etc.) e a intensa supervisão que muitos percebem, sentem-se 
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incomodados e são provavelmente causas de sofrimento mental dos professores. Outro fator 

apontado como contributivo para o mal-estar do professor é a substituição do Homem no 

trabalho, neste caso a substituição do professor. Embora a questão da substituição do 

professor possa ser refutada, ela já pode ser vista em outros níveis da educação, como no 

ensino superior e cursos técnicos, como nos numerosos cursos de Educação a Distância.  

Eu acho que a mudança, ela vem através da educação e o professor ele é um 

elemento, embora as pessoas digam assim: daqui uns dias nós seremos 

trocados pela máquina, já estamos né, por que existem vários cursos online 

por aí, então estamos sendo trocados pela máquina sim, mas ainda vai 

demorar um pouco, eu acho. É uma pena, porque uma coisa é você sentir o 

calor do seu professor né, você sentir a presença do teu aluno, isso é muito 

bom! (Prof.A.6) 

 

Os professores acreditam que a educação é fundamental para o desenvolvimento do 

aluno, bem como o desenvolvimento da sociedade. Mesmo estando, por vezes, desmotivados, 

eles estão certos de que as funções sociais e sua presença são importantes para esse processo, 

como se observa pelo relato acima.  

 

5.2 TRABALHO, REPERCUSSÕES DOMÉSTICAS E SAÚDE 

 

5.2.1 AS INTERFERÊNCIAS DO TRABALHO NA VIDA PESSOAL 

DO TRABALHADOR  

 

 A saúde dos professores é afetada por vários fatores. Segundo DALMOLIN et al. 

(2009),  podem ser mencionados: o horário de trabalho, o salário, a burocracia na escola, a 

falta de autonomia, competitividade, cobranças, novas atribuições que julgam como não 

sendo de sua profissão, tempo dedicado à família e ao lazer. 

Neste estudo apenas um professor do grupo dos afastados, que está readaptado na sala 

de apoio pedagógico, afirmou que “Não podemos permitir que essas coisas (as cargas de 

trabalho)  impeçam a relação com a família. (Prof.A.2)”.  

Um professor de cada grupo entrevistado afirmou separar um tempo do seu final de 

semana para realização de atividades pessoais e familiares. Estes professores consideraram 

que apesar do tempo ser reduzido, ou seja, de o trabalho interferir na vida pessoal, conseguem 

dar atenção à sua família, como demonstram os relatos: “Nos finais de semana sempre tirava 

um tempinho para a família” (Prof.A.4). 
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... final de semana eu sempre dou prioridade pra minha família entendeu, 

mesmo apesar de algumas vezes acontecem de você ter que trabalhar aos 

sábados, quando tem programação especial, dia de pai, dia de mãe, na 

escola, às vezes você tem que vir ao sábado, mas mesmo assim (...), minha 

filha principalmente, às vezes reclama, por que ela já sabe que o final de 

semana é dela entendeu, dela e do pai e aí, às vezes, ela diz- ah! Mãe você 

vai sair é? Quer dizer, não gosta, é acostumada com um hábito e de repente 

você(o)quebra. (Prof.P.8) 

 

Os demais professores são insistentes em afirmarem que a profissão de professor não 

lhes permite desenvolverem bem as atividades pessoais, bem como falta tempo para dar 

devida atenção à família. “Deixei de sair para fazer meus planos de aula. (...) todo professor 

leva trabalho para casa”(Prof.A.5). “Muito trabalho pra casa, muito, muito, muito...” 

(Prof.A.6). 

Em alguns casos, o que interfere é o cansaço que impede o professor de fazer algo, 

“...uma falta de vontade de fazer alguma coisa, de sair, por exemplo. Meu esposo toca em 

uma banda e eu não consigo acompanhar ele, isso acaba sendo desgastante na relação 

marido e mulher”(Prof.A.7). Em outros, é a consciência de que tem muita tarefa para ser feita 

e o senso de responsabilidade não permite deixar de lado, “...alguns professores falam 

também: porque você se esforça tanto? Ah você se mata tanto, em finais de semana vou me 

divertir. Como você vai se divertir sabendo que tem um monte de coisas para fazer?” 

(Prof.A.7). 

... eu não consigo as vezes me desligar do meu trabalho, tanto que esses dias 

eu tava até reclamando comigo mesma dizendo meu D‟us eu não consigo me 

desligar, toda hora pensando porque que aquele menino não tá aprendendo, 

ou tentar planejar, fazer estratégias atividades pra que aquele menino 

melhore, que quando chegar no final do ano eu tenho que entregar um 

resultado e muitas vezes a gente não consegue alcançar e a gente acaba se 

cansando, se desgastando procurando alguma coisa que melhore e não 

consegue; então eu, no meu caso, eu não consigo me desligar do trabalho de 

jeito nenhum, em casa ou em qualquer atividade que eu esteja 

fazendo...(Prof.P.6) 

Muitas vezes você não pode largar isso pra lá né, mesmo que você sabe que, 

assim por que o professor por exemplo (...),tem aquela jornada dos cinco 

dias da semana e muitas vezes você ainda tem que trabalhar aos sábados, 

então não te resta energia pra esses eventos entendeu. Muitas vezes é uma 

reunião de família, então você não pode faltar mesmo, então você vai, mas 

dizer que você: ah é, eu estou com energia suficiente, eu na minha opinião, 

eu acho que muita gente pensa que nem eu, e age que nem eu. Porque eu  

vou  só quando é questão mesmo de família né, é uma reunião, é um 

aniversário de uma mãe, do pai coisa e tal aí você, eu me sinto assim na 

obrigação de ir e não faltar, por que isso é um compromisso de família, mas 

quando é coisas assim mais banais eu não faço nenhuma questão de ir, 

prefiro descansar. (Prof.A.6) 
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Tanto os professores que foram afastados como os do grupo dos presenteístas 

externalizaram arrependimento por não terem dedicado mais tempo aos filhos e à família. 

Estes relatos foram principalmente das mulheres quando falam dos filhos. “... muita coisa 

ficou a desejar em relação a minha vida pessoal, principalmente acompanhar os meus filhos 

na escola, acompanhar o crescimento dos meus filhos” (Prof.P.10). 

Eu posso te dizer claramente que hoje eu me culpo muitas das vezes na 

relação que eu tive junto a meus filhos, o que eu acho que, eu fui muito 

falha, eu me dediquei muito aos meus afazeres e pouco a eles. A relação 

familiar, se você ouvisse o meu marido, você poderia dizer assim: poxa, ela 

não foi uma boa esposa, ele falando todo esse tempo em que me 

acompanhou, mas no mesmo instante ele reconhece que a minha função é 

importante, que eu tive importância para os alunos que passaram pelas 

minhas mãos. Às vezes eu brigo com ele porque ele falava assim para mim: 

para de se preocupar com esses alunos (...)mas eu falava assim: mas marido 

(pronunciou o nome do esposo), esses meus alunos, a educação vai assumir 

um papel muito importante na vida deles né, no sucesso deles, no futuro, eu 

tenho que me preocupar. (Prof.A.9) 

 

CARAN et al. (2011) destacam fatores pessoais e profissionais que favorecem o 

aparecimento dos riscos psicossociais no trabalho. Entre eles foram encontrados neste estudo 

a sobrecarga de papéis, as longas horas no trabalho, os conflitos no trabalho em equipe e as 

dificuldades para conciliar trabalho e família, além de problemas relacionados à remuneração, 

duração da jornada laboral e ritmo de trabalho. 

Hoje eu me arrependo muito do que eu fiz sabe, por que assim eu sou 

casada, mas eu tive que criar meus filhos sozinha, meu esposo foi embora, 

então eu tinha que trabalhar os três horários porque eu pegava dobrava 

assim o trabalho, quando eles me propunham eu ia pra outra escola, 

trabalhava de manhã, à tarde e à noite, e eu deixava sempre eles sozinhos 

um cuidando do outro, deixei eles internados inúmeras vezes  pra vir 

trabalhar sem dar assistência que eles precisavam e que eles mereciam. 

Hoje em dia me arrependo (choro). (Prof.A.8) 

... Essa disposição pra sair eu não tinha, é tanto que hoje eu tenho um 

tempinho pra sair e eu não tenho hábito de sair, não tinha tempo porque 

sempre tinha alguma coisa pra fazer no final de semana, sábado e domingo. 

Agora mesmo, quantas vezes eu fico fazendo trabalho domingo à noite, esse 

domingo agora que passou, fiquei até tarde fazendo esses livrinhos pros 

alunos, perdi até o sono, porque fui dormir muito tarde, (...), e no tempo em 

que eu trabalhava os dois era pior, que o trabalho era maior lógico, duas 

escolas né. (Prof.P.4) 

 

O trabalho em mais de um vínculo, muitas vezes em escolas diferentes, a necessidade de 

realização de parte do trabalho, como a preparação de aulas, correção de provas no universo 

doméstico, são fatores que sobrecarregam os professores (OLIVEIRA, 2001).  
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A falta de tempo foi algo relatado com frequência pelos professores deste estudo, 

muitos afirmaram não dar conta dos afazeres fora do trabalho, apontaram as dificuldades 

(decorrentes do trabalho) no ambiente familiar e ainda a necessidade de, em muitos casos, 

terem que optar entre atitudes necessárias para uma qualidade de vida, como, por exemplo, 

comer bem ou descansar.   

Muito pouco. Geralmente tinha uma pessoa pra me ajudar, você com duas 

horas não dá de fazer o teu alimento, almoçar e descansar um pouco. 

Porque quando eu não tinha ninguém eu preferia tomar um banho e 

comprar comida pronta. Eu tinha que ter pelo menos uma meia hora pra 

descansar um pouquinho em casa pra voltar pro outro turno. A vida pessoal 

com relação ao esposo eu tive muito problemas, não com minhas filhas, mas 

com meu esposo que ele não admitia, na verdade ele nunca quis que eu fosse 

professora, ele não queria, mas eu sempre quis ter meu próprio trabalho, ter 

meu próprio dinheiro, entendeu? (Prof.A.6) 

Quando eu não tinha uma pessoa em casa, eu tinha que me desdobrar, era 

uma época difícil, hoje também é de arrumar uma pessoa pra ajudar. Então 

eu sempre priorizei o indispensável, que é a alimentação, deixar o lanche 

organizado, meio dia quando eu chegava, todo mundo tomar banho. Vixe 

Maria! Cada qual lavar seu uniforme que eu não dava mais conta né, 

enquanto eles estavam fazendo eu estava arrumando o almoço e depois 

almoçar e depois sentar, fazer a tarefa do outro dia antes de eu sair. Eu saia 

botava eles pra dormir um pouco, quando levantasse o lanche já estava lá, 

aí eles iam brincar, até eu chegar a tarde, no vizinho (...) Essas coisas são 

indispensáveis, na tarefa, eu tinha que ver antes de eu sair. (...) Meu marido 

diz que eu troquei ele, se queixou bastante, tive até que reduzir porque já 

estava... ele nunca falava nada e  quando veio falar eu já estava... sabia nem 

que ele achava tão ruim. (Prof.A.1) 

 

Muitos professores possuem uma grande demanda de trabalho, ultrapassando as horas 

de trabalho pelas quais foram contratados. A queixa não se dá apenas pelo fato de ter mais de 

um turno, pode ocorrer no modo como uma turma se apresenta ao professor, como se 

comportam os alunos. Isto pode fazer com que professores levem estes problemas para seu 

ambiente familiar, prejudicando seus relacionamentos extratrabalho e ainda contribuindo para 

o adoecimento, principalmente no aspecto mental. 

Não, não até mesmo eu tava pensando aqui, às vezes a gente tem aluno, eu 

pelo menos esse ano a tarde eu tô com um aluno que a gente não sabe o que 

é que ele tem né, ele aparentemente não tem nenhuma deficiência, mas é 

uma criança, acho que dois dias terça e quarta ele não deu trabalho, mas 

ele é uma criança que, eu não sei nem explicar o comportamento dele. Um 

comportamento que ninguém merece, então aquilo ali além de consumir 

você na sala de aula, você já vai pra casa, chega em casa assim estressado, 

e o que você não pode fazer com um aluno, chega em casa você solta em 

cima de quem estiver, eu pelo menos, eu to sentindo que esse ano eu to 

assim, estresse, leva carga negativa que você adquiri durante o dia você 

leva pra casa. (Prof.P.6) 
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 SOARES et al. (2011)  concluíram que os níveis de saúde dos professores são piores,  

quanto maior o número de horas semanais trabalhadas. 

 

 

 

5.2.2 OS PROFESSORES E O CUIDAR DA SAÚDE  

 

O cuidar da saúde dos professores foi analisado a partir de duas perspectivas: a primeira 

diz respeito ao papel do funcionário, ao cuidar de si; a segunda refere-se ao papel do 

empregador no cuidado com seu funcionário, no caso aqui, o professor. 

 

5.2.1.1 O cuidado de si   

 

Os estudos realizados com professores da Bahia permitiram evidenciar que atividades 

docentes com maiores exigências (em termos de volume e de extensão no tempo) estavam 

associadas às prevalências elevadas de queixas de doença. Os resultados mostram a relevância 

dos problemas de saúde entre docentes, evidenciando a urgência de atenção às formas de 

organização do trabalho dos professores, de estruturação do ambiente na escola e de 

estabelecimento de políticas de proteção à saúde (ARAÚJO e CARVALHO, 2009). Os 

primeiros desafios enfrentados referem-se ao redimensionamento das questões de saúde junto 

aos próprios professores. No presente estudo, ao serem questionados a respeito dos cuidados 

tomados com a saúde, poucos demonstraram tal comportamento, e quando este ocorre, limita-

se ao cuidado com a voz,  “Principalmente com a voz, a voz ixi, é o principal, tem que tá 

tomando líquido direto”. (Prof.P.1) 

A falta de tempo foi destacada como um grande contribuinte para a falta de cuidados 

dos professores com sua saúde. Este também foi um fato destacado no estudo de SOARES et 

al. (2011). A questão tempo é entendida por alguns professores, não como inexistente, e sim 

como de que forma é utilizado (fazer uma pesquisa, corrigir, etc.), impedindo os cuidados 

pessoais. Para outros há dificuldades em relaxar devido o excesso de cansaço. “A gente já sai 

daqui daquele jeito, chega em casa em vez de relaxar a gente se joga, não porque a gente 

quer relaxar mas porque a gente quer se aquietar, descansar, sei lá” (Prof.P.7). 

Não, nenhuma, porque não, a gente diz que é tempo, mas na realidade o 

tempo quem faz é a gente, mas eu não pensava assim e chegava em casa já 

ia fazer alguma coisa de casa, já sentava com aquele monte de livro, ou 
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mesmo o computador pra mim já ir atrás de novas atividades para os meus 

alunos. (Prof.P.10) 

 

O que foi percebido é que os professores não param para analisar se eles tomam ou não 

este cuidado com sua saúde, se ele é ou não importante. Apenas quando são questionados, 

percebem que poderiam ou pelo menos deveriam ter tal cuidado. 

Os fatores mais apontados pelos professores como sendo aqueles que dificultam o 

próprio cuidado, foram: demandas, organização e tempo de trabalho. Estes fatores se inter-

relacionam, na medida em que um depende do outro (SOARES et al., 2011). De acordo com 

esses autores, o fator demandas de trabalho gera dificuldades para o cuidado que os 

professores destinam a si, colocando-os mais vulneráveis ao cansaço, estresse e 

desenvolvimento de doenças. 

Analisamos alguns pontos referentes ao cuidar de si: como ir ao médico, ter boa 

alimentação e praticar alguma atividade física. No item referente à prevenção secundária (ir 

ao médico), apenas 03 professores do grupo presenteístas demonstraram algum interesse em 

procurar o profissional médico para cuidados de sua saúde. “Bom, eu me preocupo muito em, 

de vez quando, ir no neurologista. Como diz que professor tem muitas doenças na cabeça, de 

vez em quando eu vou num neurologista” (Prof.P.5). Mesmo que, em alguns casos, este 

cuidado seja esporadicamente. “Olha eu acho que não tenho muito cuidado não. Até ir ao 

médico é difícil eu ir oh, mas eu faço uns exames de rotina eu procuro fazer” (Prof.P.4). 

Procuro sempre ir ao médico, procuro sempre! Eu, por exemplo, não gosto 

de guardar doença não, se eu tiver que sentir, ano passado senti muita dor 

de cabeça, muita, muita, muita e a diretora mesmo me orientou: „Prof.P.8 

procura um médico, procura um neurologista, vê o que tá acontecendo‟, aí 

eu fui, fiz isso e fiz todos os exames que precisavam fazer. Fiz tomografia, fiz 

tudo, não deu nada de grave e ele disse que era estresse entendeu, já tava no 

final do ano e aí é isso, quando eu sinto alguma coisa eu não gosto de 

guardar não, sempre eu procuro ir. (Prof.P.8) 

 

No item alimentação nenhum professor relatou ter este cuidado, justificando, assim 

como relatou acerca de outros cuidados, a falta de tempo. E quando o tempo existe, é 

preferível por eles o descanso, pois estão exaustos da jornada de trabalho. Em outras palavras, 

muitas vezes o professor tem que fazer escolhas devido à reduzida disponibilidade de tempo 

livre, e opta por se alimentar ou descansar.  

Agora eu tô fazendo, faço hidro, na alimentação agora também, porque 

antes a minha comida era pão, falo até pro meu filho que a gente só comia 
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mais pão porque não dava tempo de fazer, e nem tinha como acordar mais 

cedo pra fazer... não conseguia levantar cedo, por que ia dormir tarde né. 

Agora procuro ter um pouco cuidado com a alimentação, mas antes eu não 

tinha. (Prof.P.4) 

...a gente não se alimenta corretamente, é a gente come tarde, tem dias que 

a gente come aqui na escola e não almoça direito, aí vai, leva naquela bola 

e vê se come novamente, então não tem aquela alimentação balanceada e 

corretamente, eu pelo menos não vou dizer que tenho né... (Prof.P.5) 

 

No item “atividade física”, apenas dois professores do grupo dos presenteístas 

afirmaram praticá-la, no entanto não é como gostariam. No grupo dos afastados há 04 (como 

já falado anteriormente) que depois que saíram da sala de aula tiveram possibilidades de fazer 

uma atividade física e cuidar melhor de si. LARANJEIRA (2009) afirma que em uma época 

em que o trabalho se caracteriza pela vivência de situações cada vez mais exigentes, instáveis 

e incertas, o estudo do estresse e bem-estar vivido neste contexto reveste-se de uma utilidade 

incontestável. 

Voltei agora, ano passado eu tava muito sobrecarregada com relação ao 

trabalho. Porque assim eu me envolvo muito, como eu falei ficava muito 

fora do expediente (...) fazendo as coisas que eu tinha que fazer, por isso que 

eu digo que mudou muito esse ano, porque eu dou conta de fazer o meu 

serviço todo dentro do meu horário, não tenho trabalho assim que eu levo 

pra casa, então eu fiquei mais de um ano sem praticar atividade física, 

começou a aparecer tudo colesterol alto, dores na coluna, começaram a 

aparecer vários problemas, aí esse ano que eu me policiei, que também 

ficou mais fácil, não ter tanta coisa pra levar pra casa, aí eu voltei a fazer 

musculação. (Prof.P.9) 

 

De acordo com WEBLER e RISTOW (2006) pode ser que não falte iniciativa dos 

professores em cuidar de si, e sim falta tempo e condições favoráveis para fazê-lo. Eles 

compreendem o que é uma vida com qualidade, mas devido ao trabalho (condições e 

organização) não conseguem colocar em prática. Os autores afirmam que a saúde dos 

professores fica prejudicada, na medida em que não conseguem ter consigo o cuidado 

necessário. Na justificativa, os fatores impeditivos apresentados são: cansaço, estresse e 

desânimo.  

Nada, eu faço caminhada quando dá, é difícil dá tempo porque a gente sai 

de um, muitas vezes tem planejamento, grupo de estudo depois do horário 

da aula, como são duas escolas diferentes eu tenho que participar dos dois. 

Tem semana que eu vou a semana toda caminhar no horto, tem semana que 

eu não vou nem um dia, então é um negócio muito sedentário. (Prof.P.2) 

 

 O Prof.P.3 (sexo masculino, 38 anos) também não consegue administrar seu tempo para 

a realização de uma atividade física, pois o trabalho de professor gera demandas para casa. 
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Ele tem além de afazeres pessoais e familiares outro vínculo noturno, o que o impossibilita, de 

acordo com seus relatos, ter melhores cuidados com sua saúde.  

Não tenho muito não. Por causa do trabalho mesmo, tenho que ter um tempo 

pra mim caminhar, cuidar mais da minha saúde, isso aí eu não tenho, minha 

dieta eu como de tudo. Tempo eu não tenho, no outro meu trabalho é à 

noite, entro às dezoito e saio às zero horas, até meia noite. Chego em casa 

quase uma hora da manhã pra tá sete horas da manhã aqui de novo. À tarde 

eu uso três horinhas pra planejar. Às vezes (...) eu tenho que levar minha 

filha na aula que ela faz de dança e outras coisas... (Prof.P.3)  

 

No estudo de SOARES et al. (2011) os resultados indicaram que os fatores impeditivos 

acabam prevalecendo aos fatores facilitadores para o cuidar de si, e que  estes, na maioria das 

ocasiões, estão relacionados à organização e demandas do trabalho. No entanto, para alguns 

professores, o impedimento está relacionado à falta de acesso a serviços de saúde e à 

remuneração. 

Verificou-se que a maioria dos professores que foram afastados por motivo de doença 

por um período superior a 15 dias e foram readaptados, externalizaram a satisfação 

relacionada ao fato de que uma vez fora da sala de aula conseguiam cuidar da sua vida 

pessoal. “Agora sim né, mas antes não! Quando eu era professora não possibilitava, não 

tinha tempo” (Prof.A.9). 

Agora que eu saí da sala de aula, sabe o que eu fiz? Me matriculei em uma 

academia pela primeira vez, e eu to me sentindo tão feliz, que é igual a uma 

criança na hidroginástica sabe? Mas por que? Porque pela primeira vez na 

vida eu passo os finais de semana longe de livros, longe de cadernos, eu me 

sinto tão feliz por isso oh!  A professora do quinto ano, ela me falou uma 

coisa na semana passada, ela me falou assim: Professora, todo final de 

semana eu tô envolvida é procurando livro, é atrás de material e eu fiquei 

pensando né, quantas vezes eu me vi na mesma situação dela. (Prof.A.3)  

 

O professor tem dificuldades de voltar o olhar para si mesmo, para sua qualidade de 

vida, bem como para sua saúde. Embora esteja acostumado a cuidar dos outros, a sua doença 

é vivenciada como um processo individual, uma inadequação ou dificuldade pessoal 

(ARAÚJO e CARVALHO, 2009). O cuidado de si, de acordo com BUB et al. (2006),  requer 

um controle do poder, quem cuida de si, conhece a si, e conhece também quais são suas 

obrigações e limites nas diferentes relações que desenvolve. Cuidar de si não é simplesmente 

um dever; e sim uma forma de viver, da qual cada um deve ser responsável ao longo de sua 

vida. 
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5.2.2.2 O papel do empregador no cuidado da saúde do professor 

 

 Com relação ao papel do empregador nos cuidados com a saúde do professor, há pelos 

menos dois aspectos a serem discutidos: o processo de adoecimento e as ações de apoio ao 

professor. Em ambos os pontos o estudo revelou que não houve atitudes proativas para evitar 

o adoecimento, e ou para apoiar o professor. Os próprios professores falam sobre este assunto, 

e este falar faz parte de seu cotidiano, “ninguém toca nesse assunto, porque é sempre gente 

doente, quase toda semana tem um professor que se ausenta, que tá doente” (Prof.P.2). 

Adoecer é visto como “normal” entre os professores, é visto como inerente à profissão, é 

comum os professores adoecerem. “Preocupados assim com a saúde do professor eu acho 

que eu nunca vi isso não. Acho que uma vez foi aqui falou alguma coisa sobre, uma palestra 

sobre a voz, acho que foi aqui, mas é tão raro que a gente sempre esquece” (Prof. P.4). 

A gente conversa, mas assim, é mais no lamento tipo, poxa fulano tá doente 

não sei o que, aí fica já pensando como é que ele vai repor (as aulas), 

sempre fica naquela, mais na base do lamento mesmo, da reclamação. Ah! 

Professor não pode nem adoecer, já tem que repor, „tarará‟. (Prof.P.9)  

Olha, eu não lembro não. Às vezes a gente conversa, mas não todos juntos, a 

gente conversa na hora do recreio batendo papo sobre isso, mas a gente tem 

que se cuidar, inclusive agora eu tô querendo levar à diretora e à 

coordenadora administrativa, que um colega da gente abriu uma academia 

aqui perto pra gente cuidar, nós temos que cuidar de nós mesmos, se a gente 

não cuidar da gente quem é que vai cuidar né? (Prof.P.10) 

 

GOMES e BRITO (2006), em seus estudos, notaram que muitos professores, 

principalmente os que possuem maior tempo de experiência, buscam apoio nos próprios 

colegas de profissão. Foi observado por esses autores: resistência dos professores em falar 

sobre sua saúde.  Sugerem que isto pode representar uma estratégia de defesa para não entrar 

em contato com os prejuízos produzidos pelas suas condições de trabalho. Esses autores 

afirmam que muitos dos sintomas relatados foram considerados “normais” da profissão de 

professor. O mesmo ocorreu neste estudo.  

No que se refere ao apoio recebido, os professores do ensino fundamental da rede 

pública de Rio Branco se veem desamparados. “...eu adoeci em sala de aula entendeu, eu 

adoeci em sala de aula, e eu não tive nenhum apoio, muito pelo contrário, eu fui muito 

discriminada tanto pelos meus colegas como pelo pessoal da SEME” (Prof.A.8). Segundo 

eles não há nenhum apoio por parte do Poder Público, do Sindicato, além dos já relatados, 

falta de apoio dos pais dos alunos e de seus pares. Ao serem questionados a respeito de terem 

apoio em caso de adoecerem, os professores afirmam que: 
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...nunca tem, que nunca tem um professor na escola pra poder cobrir aquela 

vaga naquele dia que você não tava bem, que é o que seria ideal. Se você tá 

ruim hoje e não dá pra ir mesmo, hoje com a minha voz por exemplo, eu 

tava ali pela „bola às‟ (muito cansada), e não tem nenhum que possa, tipo 

assim, me socorrer na hora de um, não tem. (Prof.P.2) 

Olha, a verdade é que eles, tipo assim, quem tem que se cuidar da gente é a 

gente mesmo não é eles, mas se você precisar, aqui pelo menos quando você 

precisa de algum dia pra fazer exame, ir no médico eles liberam numa boa 

(...), mesmo sabendo que a gente tem que pagar depois.  Libera, depois você 

tem que repor. (Prof.P.8) 

 

 Percebeu-se a necessidade de elaboração de estratégias não apenas na identificação de 

fatores de riscos ocupacionais, mas também na implementação de ações que promovam 

saúde, satisfação e realização profissional ao professor, melhorando não apenas a qualidade 

de vida deste trabalhador, como também uma melhor assistência aos alunos. Os professores se 

queixam também da falta de ações por parte do sindicato da categoria, principalmente no que 

concerne à saúde do professor. Ao serem questionados se existe apoio, responde: “No meu 

conhecimento não, o sindicato a gente pode ter o convênio, mas, é você que paga pra poder 

fazer consulta e tudo” (Prof.P.9). 

Falando sério, o nosso sindicato a gente só ouve falar quando tem alguma 

greve que aí eles vão pra lá né, reivindicar que é mais pra se aparecer 

porque depois de um pleito no sindicato eles viram vereadores, deputados, 

prefeitos e as outras autoridades, então eles, o sindicato é um pulo para o 

político. (Prof.P.5) 

 

De acordo com o parágrafo 3.º do artigo 6.º da LEI 8.080, que regula as ações e serviços 

de saúde (BRASIL, 1990), a saúde do trabalhador é definida como: 

...um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde do 

trabalhador, assim como visa à recuperação e à reabilitação dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho. (BRASIL, 1990)  

 

As ações relacionadas à saúde do trabalhador envolvem atividades de assistência às 

vítimas de doenças e de acidentes de trabalho, estudos relacionados à saúde do trabalhador, 

bem como avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde do trabalhador no 

processo de trabalho, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

Em 2002, o Ministério da Saúde criou a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST), que tem como objetivo integrar a rede de serviços do SUS para o 
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desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador, tentando efetivar no SUS a vigilância em 

saúde do trabalhador (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2006). 

Percebe-se que há iniciativas governamentais no que concerne aos cuidados da saúde 

dos trabalhadores. No entanto na percepção dos professores, devido às especificidades de sua 

profissão, torna-se difícil o acesso a estes serviços. Dentre os professores deste estudo não 

identificamos ações preventivas e/ou educativas. Os quadros 02 e 03 apresentam informações 

sobre a procura ao atendimento médico.  

 

Quadro 2 – Relatos dos professores “presenteístas” segundo local atendimento médico 

Professor  

presenteísta 

Possui 

Convênio  

Procura 

atendimento 

público ou 

particular? 

Motivos para ida ao serviço de saúde público ou 

particular. 

Prof.P.1 Sim Particular Público não funciona 

Prof.P.2 Sim  Particular Comodidade, tenho plano nacional, dá para fazer 

check up 

Prof.P.3 Não  Público Quase não vou 

Prof.P.4 Sim Particular Porque tenho plano 

Prof.P.5 Sim Particular Serviço público é demorado e não tem como faltar 

aula. O particular marcamos e atende depois da aula. 

Prof.P.6 Não 

 

Público e 

particular 

Questão do tempo que é pouco 

Prof.P.7 Sim Particular Tenho plano 

Prof.P.8 Sim  Particular Não tem tempo para ir para fila do posto  

Prof.P.9 Sim  Particular Na rede pública levam-se meses ou mais tempo para 

fazer os exames solicitados pelo médico 

Prof.P.10 Sim Particular Público demora, e quando vamos já estamos doentes 
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Quadro 3 – Relatos dos professores afastados segundo local atendimento médico 

Professor 

que se 

afastou por 

doença 

Possui 

convênio  

Procura 

atendimento 

público ou 

particular? 

Motivos para ida ao serviço de saúde público ou 

particular   

Prof.A.1 Sim Particular O público demora para marcar, para atender, para 

fazer exames. Não tem como, e eu tenho o plano. 

Prof.A.2 Não 

 

Particular. 

 

Particular o atendimento é de qualidade do serviço, é 

melhor. Público é muito difícil de conseguir. Na rede 

pública demora muito, muito burocrático. Quando 

tenho que ir, conheço uma pessoa que facilita o 

acesso. 

Prof.A.3 Sim Particular A rede pública está muito enfraquecida, é um setor 

muito tumultuado, postos de saúde lotados, médicos 

estressados, filas enorme o que leva a um mau 

atendimento 

Prof.A.4 Sim 

 

Particular Geralmente particular, por ter mais facilidade ao 

acesso 

Prof.A.5 Não 

 

Os dois Depende da questão financeira 

Prof.A.6 Não  Público Não tenho dinheiro, os exames são caros. Mas tem 

exame que faço particular pois é difícil no público. 

Prof.A.7 Sim  

 

Os dois Maioria das vezes particular. Não consigo vaga na 

Fundação pois não tenho tempo de ir ao posto no 

horário da aula 

Prof.A.8 Não  Público  Muito caro consulta particular 

Prof.A.9 Sim Particular O serviço funciona 

Prof.A.10 Não 

 

Pública Porque não tenho condições financeiras de pagar um 

plano de saúde, ainda. 

 

Quando adoecidos, os professores procuraram as unidades de saúde públicas ou 

privadas. Eles foram questionados sobre os serviços de saúde. Apesar de não ser um objetivo 

deste estudo, verificou-se que a maioria dos professores, ao necessitar de cuidados para sua 

saúde, busca a rede particular, e não o serviço público. As condições inadequadas, extensas 

jornadas de trabalho e as dificuldades de acesso ao próprio sistema de saúde pública foram 

algumas das causas para ida ao serviço de saúde privado.  

SOARES et al. (2011) afirmam que a falta de dinheiro foi apontada como um  fator que 

dificulta os próprios cuidados. A remuneração, para muitos, não é compatível com as 

demandas de trabalho. No estudo com professores afastados, SILVA-MACAIA (2013) 

verificou o cuidado da saúde em atendimento de pronto-socorro, os professores relataram que 

em diversas ocasiões procuraram ajuda médica em atendimentos com esta característica, e 

apenas em momentos de crise. A origem deste quadro deve-se ao fato de os professores não 
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conseguirem vagas no serviço público. Seus tratamentos eram realizados com médicos ou 

psicólogos particulares ou de redes de convênio (SILVA-MACAIA, 2013). 

A análise dos dados de SILVA-MACAIA (2013) permitiu também levantar a hipótese 

de que há relação entre a organização do sistema de saúde ou sua disponibilidade para 

atendimento e a piora do quadro de saúde desses professores, tendo em vista que não tiveram 

um acompanhamento adequado.  

 

5.2.3 RELAÇÃO TRABALHO E DOENÇA NA PERCEPÇÃO DO 

PROFESSOR 

 

Este estudo revelou importantes contribuições dos aspectos relacionados à organização 

do trabalho do professor e o ambiente escolar para a ocorrência dos diferentes efeitos sobre a 

saúde.  

        Foi evidenciado neste estudo que o professor considera seu trabalho diferente do 

realizado por outras profissões, principalmente as que não lidam com pessoas. Além do 

diferencial por estar trabalhando com pessoas, sendo estas crianças, há a questão do desgaste 

e da carga de trabalho, ambos entendidos como sendo derivados da intensificação e do tempo 

dedicado às atividades de trabalho. 

Sim, risco, pela questão que eu te falei do estresse que é estressante o 

trabalho, é um trabalho que você não descansa, são vinte e quatro horas, 

você ali senta, presta atenção, faz isso, faz aquilo. Outro trabalho não, você 

chega, senta faz seu trabalho burocrático acabou-se. Nós não, nós estamos 

lidando com ser humano, com gente, quando você lida com gente é 

completamente diferente, tipo assim, com muita gente ao mesmo tempo, 

principalmente criança, que o cuidado é ainda mais especial... (Prof.P.8)  

 

No estudo de PANZERE (2004) foram apontadas queixas a respeito do trabalho de 

professor que influenciam no seu estado de saúde, tais como: a necessidade de permanecer em 

pé durante toda a aula, escrever na lousa, corrigir caderno na carteira do aluno na posição em 

pé, apagar a lousa, entregar livros, cadernos e outros materiais didáticos aos alunos ou leva-    

-los para casa, retirar e carregar grandes quantidades de materiais do armário, segurar livro ou 

caderno em uma só mão, enquanto escreve na lousa com a outra. Os esforços físicos 

realizados no trabalho foram frequentemente apontados pelos entrevistados de seu estudo, 

destacando-se o de permanecer em pé (ROCHA e FERNANDES, 2008; OLIVEIRA, 2009).  

Tais queixas também foram apontadas pelos professores entrevistados neste estudo: 
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É como eu te falei, é desgastante, degasta a mente (...) Eu já ouvi outros 

colegas falarem também, até pensei que era só eu, tem dia que eu chego em 

casa assim, angustiada, triste, com vontade de chorar, mas não é problema 

nenhum com aluno, eu atribuo que é do próprio trabalho, de tanto lidar com 

problemas assim, aluno de toda natureza assim, com todo tipo de 

comportamento. Esse ano até que tá assim mais light pra mim, mas eu já 

peguei turma aqui que só D‟us pra eu não ter acontecido uma coisa grave 

comigo por que a turma era pesada.  ... não é problema nenhum grave, é o 

peso do trabalho, é um trabalho muito estressante, que a gente não sossega 

momento nenhum na sala, pode ate sentar um pouquinho, mas o próprio 

trabalho requer que a gente levante. Eu pelo menos não tenho hábito de 

ficar muito sentada não, mas não é tanto isso, é a mente, porque eles 

conversam demais, eles brigam demais, eles falam alto demais e é um 

comportamento estranho mesmo, tem aluno que o comportamento é 

estranho e não é dizer é quase todos, é a sala quase toda, aí já viu, junta 

todo dia, é quatro horas que passam, todo dia, toda tarde, quatro horas, 

ouvindo isso o tempo todo lidando com isso, além de você fazer o que tem de 

fazer né que é ensinar, tem que dá conta. (Prof.P.4) 

 

Outra queixa apontada neste estudo como fator de risco é o barulho presente no 

ambiente escolar, seja por parte dos equipamentos como ventiladores, seja por parte das 

conversas entre os alunos da própria sala de aula, seja de salas próximas. Tal barulho ocasiona 

irritação não apenas no ambiente escolar, mas também no domiciliar. 

 
Eu tenho assim notado em meu comportamento que eu ando muito irritada, 

eu acho que a minha profissão ela ta me deixando um pouquinho irritada. 

Falta pouco tempo pra mim me aposentar, vintes anos né, agora que eu 

completei vinte anos, faltam cinco anos, mais eu tô percebendo que quando 

eu saio da sala de aula eu chego em casa o barulho, porque eu tenho uma 

sobrinha, (...) quando ela começa a gritar principalmente no horário de 

meio dia quando eu chego em casa (...), onze horas e saio daqui, meu D‟us, 

se eu pudesse está no lugar onde eu não pudesse ouvir barulho era bom, 

então o barulho, grito e choro já ta começando a me irritar, eu comecei a 

perceber isso ontem, eu digo meu D‟us olha só, eu sei que já é a idade, a 

velhice mas também não é pra tanto... (Prof.P.6) 

 

A infraestrutura que já foi discutida como fator negativo do trabalho do professor, é 

também citada como um fator de risco para sua saúde. 

...o sistema é, digamos o dia que vai tá mais calor né, tipo ano retrasado eu 

trabalhei numa sala, aqui tipo a rede elétrica nunca é consertada, foi 

consertada em 2012 e não foi mais consertada, então ela queima de vez em 

quando os ventiladores, então teve ano de eu dar aula e tá sentindo vontade 

de desmaiar, sentindo tonteira e tal quer dizer, tem toda uma série de 

fatores, você está numa turma, agitada porque tá calor, eles vão ficar 

agitados mesmos, natural, são crianças, criança gosta de brincar, aí quer 

dizer tudo isso vai te adoecendo fisicamente e psicologicamente, porque 

você vai vendo todo aquele contexto. (Prof.P.9) 

 



89 
 

Nos estudos com professores universitários CARAN et al. (2011) identificaram como 

principais agentes de riscos ocupacionais psicossociais a sobrecarga, principalmente mental, 

estresse, pressão. Esta sobrecarga também foi percebida nos professores do ensino 

fundamental, como afirmam os professores entrevistados: 

Olha eu creio que tem tudo a ver com a saúde da gente, porque você vive 

num estresse muito grande, sabe. Até ameaças dentro da sala de aula você 

sofre, então você corre pra um lado, corre pro outro, você entra pra 

almoçar, você não tem um tempo pra você, você não se cuida, e adoece, é 

normal. Eu sou hipertensa hoje, eu tenho problemas sérios né, devido a essa 

cirurgia, eu tenho que ter cuidado, isso eu adoeci em sala de aula, 

entendeu?(Prof.A.8) 

Isso tudo preocupa a gente né, e outra coisa é a cobrança externa nas 

avaliações externas né, que nós temos que mostrar resultado, se a gente não 

mostra resultado a gente é massacrado, pela escola, secretaria e pelos pais 

né? Quando tem algum problema na sala os pais vem em cima da gente né, 

às vezes é porque a gente se descuidou um segundo e o menino foi lá e se 

machucou, foi lá e mexeu com o outro, se a gente não ficar olhando toda 

hora é culpa nossa também. Agora com o cadeirante, tem o cuidador do 

cadeirante, mas antes era só eu...(Prof.A.7) 

... já tive quase um AVC em sala de aula, porque eu tinha problemas de 

pressão alta, hoje eu não tenho mais, graças a D‟us. Eu adquiri problemas 

de pressão por causa disso, é muita tensão, então eu adquiri pressão alta, aí 

foi um tempo bem ruim porque de vez em quando eu tava ruim, qualquer 

raivinha que tinha, menino fazia algum coisa, separar briga de menino essas 

coisas né, já tive meu dedo quebrado aqui separando briga de menino, então 

todas essas coisas, estresse assim já dava pressão alta. (Prof.A.10) 

 

Outro aspecto analisado foi o fato de se sentirem, ou não, mal, ao sair da sala, seja física 

ou emocionalmente. Os professores afirmaram sentir este desconforto, mais relacionado ao 

cansaço do corpo e da mente, a dores no corpo e a problemas na voz. “Às vezes dá enxaqueca 

né, dor de cabeça, aquela moleza mesmo, uma falta de vontade de fazer alguma coisa, de 

sair, por exemplo” (Prof.A.7). As dores no corpo após o trabalho foram consideradas como 

algo “normal”. Várias vezes cansada, muito cansada, muito, muito mesmo... (Prof.P.10); 

“Cansado, o corpo quando você chega em casa e você vai esticando assim, aí dói tudo, aí dói 

o braço, principalmente de escrever o dia todo, aí quando chega em casa dá uma dorzinha, 

mas é normal” (Prof.P.2); “Já, acontece, é estressante, principalmente o quinto ano” 

(Prof.P.3). 

De acordo com GUYTON e HALL (2006), a dor é um mecanismo que serve para 

proteger, ela ocorre sempre que qualquer tecido é lesionado, com a intenção de fazer com que 

o indivíduo reaja para remover o estímulo doloroso. São muitas as enfermidades que causam 
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dor e consequente redução de produtividade ou até incapacidade, dentre elas as doenças 

ocupacionais (GUYTON e HALL, 2006).  

...é o cansaço mesmo, estressante mesmo da mente, não é tanto do corpo, 

meu corpo não sinto muito cansaço no corpo não, é a mente, é tem dias que 

meu Deus, por isso que eu chego em casa triste cansada, muitas vezes 

chorando, desse jeito, sem saber por que, porque que eu tô assim, porque 

que eu tô chorando, mas outras colegas falaram a mesma coisa e eu achava 

que era só eu, e por sinal essa pessoa essa professora tem uma família sabe 

estruturada, uma família bonita e ela chega desse jeito ai eu fiquei nossa 

vive tão bem e tudo, pra ti ver como é o trabalho, é o trabalho que faz a 

pessoa ficar assim oh. (Prof.P.4) 

Já aconteceu, tipo assim, a gente vem trabalhar, normalmente de manhã 

você amanhece bem, e você vem bem, e aí quando eles começam a ficar 

muito agitado e aí você sente dor de cabeça, eu já senti algumas vezes de 

tanto você falar com eles você sai rouca, eu já sai rouca daqui várias vezes, 

hoje é um dia que eu não tô normal, minha voz não é essa, minha voz não é 

grossa ela é mais fina um pouco, e a dor de cabeça, muitas vezes já 

aconteceu, muitas e muitas. (Prof.P.8) 

 

A dor é um fator presente no dia a dia dos professores, “Eu ando com cartela de Dorflex 

na minha bolsa direto” (Prof.P.7). De acordo com os relatos coletados podemos inferir que a 

dor está para sinalizar que há algo errado, não apenas fisicamente como, principalmente, 

psiquicamente como, por exemplo, “Já aconteceu na sala de aula, um momento de 

aborrecimento de sentir dor na nuca, uma dor muito forte na nuca e quando sair medir 

pressão, mas tava tudo normal, pensava que tava até acontecendo algum problema, mas acho 

que foi só estresse mesmo, irritação ou aborrecimento” (Prof.P.9). Os professores 

externalizam de alguma forma a pressão recebida ao longo do dia. “Com certeza, parece que 

o seu pescoço tá quebrando aqui, dor na nuca, tensão” (Prof.P.5). 

 

5.3 PRESENTEÍSMO  

 

O presenteísmo é estar presente no trabalho quando deveria estar recuperando sua saúde, 

pois encontra-se doente física ou mentalmente. Ao serem questionados a respeito dos fatores 

contribuintes para não terem faltas quando estiveram doentes no ano anterior ao da coleta de 

dados, os professores relataram o seu comprometimento com o trabalho, somado ao fato de 

ter que repor as aulas correspondentes aos dias em que se ausentaram. Há ainda a 

preocupação com a maneira como os outros os enxergam profissionalmente. 

A análise dos dados empíricos permitiu verificar que o presenteísmo também acontece 

no grupo dos professores que já foram afastados. Por outro lado, o presenteísmo também pode 
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anteceder o absenteísmo. Em outras palavras, o presenteísmo antecede o absenteísmo quando 

o fato de o professor ir trabalhar doente agrava o quadro patológico levando o professor ao 

afastamento por um tempo maior como está ilustrado na Figura 4. E o contrário também 

acontece, após um período de absenteísmo o professor acaba indo trabalhar doente devido ao 

número de falta já existente como está apresentado na Figura 5.   

GUSTAFSSON e MARKLUND (2011) explicam a relação dos dois, o absenteísmo e o 

presenteísmo são eventos que acontecem em uma sequência de tal forma que a ocorrência de 

um comportamento pode afetar a probabilidade da ocorrência do outro.  Em seus estudos, os 

autores verificaram que dias de ausência podem garantir o retorno ao trabalho renovado; por 

outro lado, o frequente presenteísmo pode agravar o quadro de doença e levar o trabalhador 

ao absenteísmo. 

 

Figura 4: Modelo do presenteísmo antecedendo o absenteísmo  
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Figura 5: Modelo do absenteísmo antecedendo o presenteísmo 
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das crianças, porque tem criança que vem do Calafate
7
 pra cá, e pra vir pra cá só pra voltar, 

eu acho meio complicado” (Prof.P.3). 

Já, várias vezes, porque eu já vim trabalhar com  muita dor na cabeça, já 

vim trabalhar com febre, já vim trabalhar com dor na garganta que não 

podia falar, mas eu ia, eu tenho um problema no joelho que é artrite, já vim 

trabalhar com o meu joelho inchado que eu não conseguia andar, mas eu 

vinha. Eu acho que a responsabilidade, quando eu tenho alguma coisa pra 

fazer eu... minha mãe me ensinou que quando a gente pega alguma coisa 

pra fazer a gente tem que cumprir com o nosso compromisso. (Prof.P.10) 

....e outro lado são os alunos, vem todos naquela esperança de que o 

professor tá lá, aí eles chegam e o professor não tá, aí eles vão embora. Aí 

na outra semana eles chegam e o professor não tá, eles vão embora, já não é 

muito estimulado a vinda deles pra aula e se o professor não está lá todo dia 

presente, eu acho que é assim muito difícil, por isso que muitos alunos 

desistem, outros começam a faltar também porque já tem um incentivo de 

casa que não é muito bom e aí ainda pegar um professor que falta quase 

toda a semana é complicado né! (Prof.P.10) 

Já, muitas vezes. Eu fui trabalhar por que eu acho que é uma obrigação 

minha, primeiro pra mim faltar eu, cada pessoa tem uma concepção, eu 

(Prof.P.8). eu acho que, eu só falto na extrema necessidade, tipo assim hoje 

não dá, não consigo nem levantar da cama, eu não avisei pros meus alunos 

e aí eu vou deixar aquelas crianças aqui tudo solta, aí tá lá a direção 

morrendo tentando avisar pra pai e mãe, se eu tiver muito mal eu aviso 

antes, mas isso é muito mal...(Prof.P.8.) 

 

Ir trabalhar doente é visto como um comportamento de risco para os trabalhadores 

(GUSTAFSSON e MARKLUND, 2011). Tal afirmação pode ser verificada nas falas de 

professoras que foram afastadas por motivo de doença, mas que em um momento anterior, 

estiveram presentes no trabalho adoecidas. O fato de ir trabalhar adoecido ainda ocorre após o 

retorno do afastamento. “Porque acho que a gente tem um compromisso né, eu não sei assim, 

amanhecer o dia, amanhecer rouca, diga lá que eu não vou não que eu tô rouca, se esforça 

um pouco né” (Prof.A.1). 

Os professores, muitas vezes, trabalharam adoecidos, preocupados com seus alunos. 

“Porque você pensa que você foi para sala de aula, tem aluno que pegou sol na cabeça, por 

mais de meia hora pra chegar na escola, como que esse aluno vai voltar, é como se você 

tivesse assim, desrespeitando o direito também do aluno” (Prof.A.3). Foi verificado um 

sentimento de culpa por se ausentarem da escola, como se estivessem falhando não somente 

com seus alunos, como também com os pais desses alunos e com a escola.  

                                                             
7 Bairro considerado distante, pelos moradores. Apesar de estar na mesma regional da escola do professor 

entrevistado, ainda assim é considerada distante. 
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Muitas vezes, tomar medicação e estar com dor de cabeça, dor na garganta, 

tomar um analgésico e sair, às vezes tomar outro na escola, muitas vezes 

aconteceu isso. A responsabilidade de ter várias crianças que não podem, o 

pai às vezes passa aqui cedo e deixa a criança e vai trabalhar, e você saber 

que tem quase 35 alunos te esperando e nem todos vão pra casa sozinhos e 

você vai faltar com uma dor de cabeça. (Prof.A.5) 

Porque a obrigação, pra mim, fala mais alto, a minha responsabilidade é 

grande, assim, eu sei que tá tudo ruim, a educação tá desmoronando e tudo, 

mas eu quero cumprir com a minha obrigação. Esse tempo que eu fiquei, 

que eu chorava pra não vir trabalhar por que eu não queria, eu achava que 

eu não estava aguentando tanta carga né, é, mesmo assim eu vinha, com os 

olhos inchados, muitas vezes saí da sala de aula pra ir no banheiro, pra 

terminar de chorar mais um pouco, então foi assim, é, eu venho ainda, só 

quando a condição não dá mesmo, tipo esse ano eu faltei duas vezes, até 

aqui, uma delas por que eu adquiri conjuntivite do aluno (...) no outro dia 

quando eu acordei eu já nem abria os olhos né, então de manhã não tive 

condições nenhuma de vir trabalhar, nesse dia eu fiquei em casa, mas na 

parte da tarde o meu olho já abriu eu já fui, mesmo com conjuntivite, mesmo 

assim eu fui trabalhar. (Prof.A.10) 

 

As dificuldades relatadas pelas professoras no que diz respeito a se ausentarem da sala 

de aula para tratamento, de acordo com LANCMAN e KARMANN (2013), parecem estar 

diretamente relacionadas ao sentimento de responsabilidade. De acordo com o estudo 

desenvolvido na Suécia pelos pesquisadores ARONSON e GUSTAFSSON (2005), que teve 

entre seus objetivos o de investigar o presenteísmo e sua associação com a ocupação 

profissional, destacaram esses autores que, dentre suas atribuições diárias estão o 

fornecimento de cuidados ou serviços de ensinar e instruir, e apresentam um risco significati-

vamente maior de permanecer trabalhando mesmo doentes. Refere-se aqui a profissões em 

que o relacionamento com outras pessoas desempenha uma parte importante no resultado de 

seu trabalho. O estudo mostra também a associação do presenteísmo com o absenteísmo-

doença e os baixos salários e que, entre as mulheres, a frequência do presenteísmo é maior do 

que entre os homens (ARONSON e GUSTAFSSON, 2005). 

 

5.3.2 REPOSIÇÃO DAS AULAS  

 

Um dos principais motivos para o presenteísmo é a facilidade ou não de substituição do 

professor quando ele/ela ficam doentes (BÖCKERMAN e LAUKKANEN, 2010). 

Foi relatado por todos os professores participantes deste estudo o fato de o professor, 

mesmo tendo o direito legal de se ausentar, ter necessariamente que repor as aulas quando fica 

afastado do trabalho até 15 dias. Embora este procedimento não esteja regulamentado na rede 
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escolar (e nem na legislação do município), ele é seguido. Somente em caso de atestados 

médicos com mais de 15 dias, é que a escola solicita da Secretaria Municipal de Educação um 

professor substituto. A reposição de aulas não é remunerada como hora extra.  

É a questão do professor que tem que ter os 200 dias letivos, é então quando 

a  gente, eu mesma, eu tenho muita cefaleia que chama, aí eu venho pra 

escola do jeito que mesmo, aí eu tô ali se aguentando em comprimido, 

porque não é uma questão só do professor, vamos dizer que eu precise faltar 

hoje e eu tenho que repor no final do ano ou nas férias ou em algum dia... é 

aquela questão dos 200 dias letivos que a gente tem que ter né? e outra 

coisa, a escola não tem um professor substituto pra caso de alguém faltar, 

assumir a sala, então a gente vem do jeito que, quando um professor tiver 

faltando mesmo é porque a coisa tá feia! Não é uma dorzinha de cabeça que 

vai tá deixando ele em casa não. (Prof.P.5) 

 

A Lei 9.394/96 estabelece 200 dias letivos por ano, ou seja, 4 horas em média por dia. 

Estas mudanças e as políticas inclusivas têm contribuído para a intensificação do trabalho 

docente (BRASIL, 1996). Segundo BARBOSA (2012), SAMPAIO e MARIN (2004) e 

UNESCO (2004), estas medidas não agradam aos professores que foram participantes de seus 

estudos.  

Também foi verificado o desagrado nos professores do presente estudo, que veêm o 

professor como o único profissional que não pode exercer o direito de ficar em casa quando 

doente, sem a necessidade de repor as aulas. Muitas vezes, às vezes com febre, com dengue 

que eu já tive, mas eu penso de que o professor é assim, ele claro que se tiver doente numa 

situação ele pode e deve faltar, por que não tem condições de trabalhar, mas você vai ter que 

pagar lá na frente... (Prof.P.10). Eu vim pra cá ano passado com dengue, eu descobri que 

estava com dengue aqui, mas mesmo assim vim dando aula né. Tem que repor! (Prof.P.6) 

...se eu tiver muito mal eu aviso antes, mas isso é muito mal, é muito mal, 

quando eu falo de mal, é mal de verdade entendeu, se eu não tiver muito mal 

eu venho trabalhar mesmo doente, mesmo porque eu tenho que pagar depois 

entendeu, depois eu vou ter que repor essa aula. Mesmo dando atestado, 

professor paga aula de qualquer jeito, tá de atestado ele vai ter que pagar 

de qualquer jeito. (Prof.P.8) 

O que não é legal mesmo é essa parte de adoecer, porque o professor não 

pode adoecer, nós professores, acho que somos os únicos trabalhadores que 

quando adoecem, que pegam um atestado, tem que “pagar”, e isso 

prejudica muito a nossa saúde, porque muita gente vem trabalhar sem 

condição de trabalhar, de saúde, não tendo uma boa saúde, mas evita de ter 

que pagar tantos dias e chega o final do ano você vai tá trabalhando 

sozinha na escola. (Prof.A.5) 

... professor se faltar vai ter que pagar, nós temos que pagar, por que nossa 

carga horária é diferenciada, duzentos dias e pronto, a lei é bem clara, são 

duzentos dias, não sei quantos minutos, não sei quantos mil segundos, o 
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cara foi até irônico naquela situação ali, você já viu, eu acho irônico aquela 

situação lá, colocou bem, então,  é, se nós ficarmos com essas faltas é, existe 

uma política na escola, que não é uma política da escola, esta na escola é, 

em relação a essa questão de duzentos dias, você faltou, você tem que pagar 

no sábado. Muitas vezes é melhor a pessoa vir mesmo não estando bem. Se 

ele não está tão adoentado, mas dá de suportar, ele vem. A maioria dos 

professores é assim. (Prof.A.2) 

Deixei meus filhos internados uma vez (...) eles tiveram infecção e eles 

ficaram os dois internados e eu fui trabalhar. Porque se eu faltasse eu teria 

que repor e eu passava pouquíssimo tempo com eles, então eu tinha que vir 

trabalhar, porque se não eu ia sacrificar meu final de semana (Prof.A.8) 

 

O profissional irá trabalhar mesmo que adoecido. Neste estudo, o fato de ter que repor 

aula mesmo apresentando atestado, faz com que todos evitem faltar, se não tiver gravemente 

adoecido. Outro fator que influencia o presenteísmo é o sentido de trabalho em equipe, uma 

vez que o trabalhador não quer que sua ausência interfira no trabalho dos colegas, preferindo 

ir trabalhar doente.  

Por conta do corte e da reposição, é, o professor ele tem essa 

responsabilidade porque assim, hoje nos somos obrigados a cumprir os 

duzentos dias letivos e professor por mais que ele coloque um atestado de 

um dia, cinco dias o atestado, (...) ele só justifica a tua ausência, mas você 

tem que repor tua ausência, então por isso que muitas vezes as pessoas 

quando elas estão se sentindo ruim elas não tiram só um dia, cinco dias, por 

que se tirar um dia, cinco dias, não tem ninguém pra vir substituir você 

naquele período, a secretaria não manda. Então o que você tem que fazer? 

Tem que tirar de quinze por que a secretaria manda alguém pra te 

substituir, e até chegar essa pessoa aquelas faltas é tu que vai pagar tá 

entendendo? Então o nosso ano já é tão apertado ele já é tão atribulado e aí 

você ainda ficar mais tempo na escola, mais tempo no final do ano, 

cumprindo aquele dia que você faltou, então muitas vezes é melhor você vir 

doente mesmo, tem muitos alunos que ele até ele ajuda, a gente fala olha 

gente hoje eu não tô bem por que nos ainda temos alunos até hoje que são 

ainda bem amigos sabe de professores, então quando você fala de uma 

forma que sensibilize o seu aluno eles colaboram, eu já trabalhei períodos 

que eu fiquei rouca, rouca dez dias eu não conseguia falar, tá entendendo, e 

aí o medico me deu cinco dias e eu fiquei os cinco dias não consegui ficar 

boa entendeu, continuei faltando. E aí eu tive que vir os outros, trabalhei 

praticamente uma semana e meia sem condições e só vinha e trazia 

trabalhos, escrevia, na lousa e aí quando eles vinham pra me pedir uma 

explicação, como era que eu ia explicar sem voz, foi uma dificuldade muito 

grande, mas mesmo assim eu vinha, por conta de que se você coloca um 

atestado, você tem que repor e isso não é justo, eu não acho justo. (Prof.A.6) 

 

PASCHOALIN (2012) verificou em estudos internacionais que o presenteísmo pode 

trazer consequências na organização do trabalho e nos grupos. O trabalhador presente, mas 

doente, com limitações físicas e/ou mentais, compromete o bom rendimento e a satisfação de 

todo o grupo.  
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5.3.3 CONSTRANGIMENTOS 

 

Por fim, o terceiro motivo para a ocorrência do presenteísmo nos professores da rede 

pública municipal refere-se à percepção dos professores referente à suas ausências e 

possibilidade de serem malvistos entre seus pares e pela chefia, e ainda os prejuízos 

funcionais que podem ser ocasionados devido à ausência deste profissional.  

Constrangimento, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo 

Ortográfico INFOPÉDIA (2003-2016), refere-se, entre outros significados, à pressão exercida 

sobre alguém; coação; coerção; insatisfação; desagrado e; estado de quem não se sente à 

vontade.  

Como já relatado, ficar malvisto na escola favorece o presenteísmo entre os professores, 

principalmente entre aqueles que possuem contratos provisórios, pois poder não ser 

recontratados no ano seguinte. 

Já é muito normal na carreira de professor, professor ir trabalhar doente, 

só parar no extremo. Ah! Às vezes, já aconteceu de eu vir trabalhar muito 

gripada e eu chegar lá no pronto atendimento da Unimed e a médica falou 

assim: gripe não é doença não minha filha, porque eu falei que precisava de 

um atestado porque eu estava muito ruim, e ela falou: não posso te dar 

atestado não, porque gripe não é doença, e eu falei assim: sim eu tô com 

febre, então eu vou pra escola trabalhar assim? Às vezes acontecem essas 

coisas assim, parece que professor é meio que sacerdote, tem que ser meio 

que santo, meio que sei lá. (...). Já aconteceu de eu dar aula passando mal 

mesmo, e eu esperar acabar o horário pra eu poder curar depois, dá um 

jeito de curar a noite, dá um jeito de ir no médico alguma coisa assim. 

(Prof.P.9). 

Não! É muita pressão, porque o professor falta acarreta tanto problema 

para a escola que você nem imagina, e o professor também que por ventura 

pegar muito atestado ele não é bem visto na escola, e um professor que todo 

ano pega atestado, é um professor que se puder que for provisório num 

próximo ano pode nem mesmo ser chamado para trabalhar na escola. 

(Prof.A.3)  

 

É importante lembrar que no quadro dos professores de 2015, da Secretaria Municipal 

da Educação, nas escolas localizadas na zona urbana de Rio Branco, dos 862 professores, 568 

(65,9%) são temporários. Ou seja, o contrato pode ser anual ou por dois anos. Há análise de 

currículo pela Secretaria da Educação, e os professores são chamados para assumir classes.  O 

Diretor de uma escola pode solicitar ou “devolver” o professor à Secretaria Municipal da 

Educação. Esta expressão é utilizada em outros cargos públicos de todas as secretarias 

municipais. “Se o professor faltar uma vez só, até releva. Agora, se for constante, a coisa 
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começa a se complicar, o pai vai na escola reclamar e a diretora já fica mal vista” 

(Prof.A.3). 

Compartilham os participantes deste estudo, da insatisfação e de sentimento de 

desamparo. Ao serem questionados sobre este assunto, responderam: “Nenhum! Só cobrança!” 

(Prof.A.9). 

Não é bom! Tem colegas que até entendem porque sabem um pouco da 

história, mas os pais eles, agora eu fora de sala eles não sentem tanto a 

minha falta né, porque se eu chegar a faltar o colega tá ai né, o professor tá 

na sala, se eu faltar a diretora vai fazer assim oh: “tal dia eu vou precisar 

um sábado, aí anota aqui e todo mundo vem pra repor esse dia”. (Prof.A.5) 

KARMANN e LANCMAN (2013) constataram que há falta de funcionários nas 

escolas, incluindo professores, isto gera situações difíceis de serem gerenciadas, tanto do 

ponto de vista administrativo, como organizacional. Estas situações fazem com que os 

professores se sintam responsáveis por tudo que se relaciona a seus alunos, sejam progressos 

ou insucessos, bons ou maus comportamentos, acidentes, incluindo o fato de ter ou não aula.  

O apoio recebido pelos gestores, de acordo com relatos dos professores, é a „permissão‟ 

para faltar, no entanto com a ciência de que terá que repor esta falta em um final de semana. 

 Os professores queixam-se também a respeito da falta de entendimento por parte dos 

pais, “Eles reclamam bastante, eles nunca apoiam a gente em nada. Sempre reclamam!” 

(Prof.A.8). Afirmam que estes não compreendem que professor também adoece e reclamam a 

ausência do professor na escola. Alguns professores entendem a cobrança dos pais, tendo em 

vista que muitos pais contam com a escola para poder deixar seu filho em um ambiente 

seguro e ir trabalhar. 

...eles acham que professor é uma máquina, não pode faltar, não pode 

adoecer nunca, por que eles tem o trabalho deles, tem uns que tem trabalho 

e outros que nem trabalham mesmo, mas preferem empurrar os filhos pra 

gente cuidar, eu digo assim, eles querem que os filhos fiquem lá protegidos 

de algum lugar. (Prof.P.2) 

 Eu já presenciei uma, presenciei não eu ouvi um telefone, eu atendi um 

telefone aqui a tarde. Aí era uma mãe perguntando é, por que que a 

professora tal tinha faltado, acho que foi o ano passado isso, aí eu disse, ela 

adoeceu. „E nem avisa nada?‟ Aí eu disse: e a gente avisa quando vai 

adoecer? Doença manda aviso? Eu respondi desse jeito, porque pra adoecer 

tinha que avisar, olha! Amanhã eu vou adoecer, então professor tem que, até 

nisso tem que saber se vai adoecer pros pais não virem deixar e voltar né, 

concordo até porque todo mundo tem a sua atividade, se eu falto à tarde, 
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meu aluno, a mãe, as nossas mães, a maioria são domésticas, ou trabalham, 

e ai não tem como levar a criança, aí a escola é um tipo de refúgio das 

crianças, se torna isso também né. (Prof.P.5) 

Eu sou uma pessoa que procura não faltar nenhum dia, aí quando eu faltei, 

aí foi um colapso, então houve muita queixa, vieram na direção reclamar: 

cadê a professora? Cheguei a vir pra reunião assim sufocada, mas vim pra 

reunião pra entregar avaliação e acabei nem indo lá pra fora, fiquei 

ouvindo e me retirei pra cá, depois veio alguns pra mostrar material, essa 

comunidade aqui, ela xinga bastante. (Prof.A.1) 

 

Apenas três professores não afirmaram sobre a falta de apoio dos pais. Vale ressaltar 

que estes professores são do grupo dos „presenteístas‟ que não tiveram falta, que foram 

trabalhar mesmo adoecidos e não sabem afirmar sobre a postura dos pais frente à ausência, 

tendo em vista que não se ausentaram. “Isso eu não posso falar pelos outros né porque eu não 

falto, e eu não tenho tempo nem assim de tá conversando com as colegas essas coisas” (Prof.P.4). “É 

meio difícil porque eu não me ausento né, então não sei te responder” (Prof.P.8). “Não, porque eu 

não era de faltar, não era de faltar o meu trabalho, como eu falei para você eu vinha doente mesmo, 

(...)quando eu passei quinze dias ausente eu retornei e eles na primeira reunião me apoiaram, que eu 

saiba eles nunca reclamaram não” (Prof.P.10). 

SOARES et al. (2011) afirmam sobre a forma como a organização do trabalho e as 

condições impostas aos professores nas escolas influenciam na saúde do professor e devem 

ser repensadas. Se o professor não tem boas condições de trabalho e possui grande demanda 

de afazeres, não consegue tempo para atender suas necessidades e cuidados. De acordo com 

os autores, não é somente prejudicado o trabalhador, mas também o são as instituições, pois 

provavelmente aumentará o número das licenças por motivos de doença, o que levará a uma 

sobrecarga dos outros professores e colocando estes também em risco.  

A pressão no ambiente gera o adoecimento como também favorece o presenteísmo, 

forçando o professor a comparecer ao ambiente de trabalho mesmo que adoecido. O 

Município de Rio Branco possui o PEQ (Prêmio de Elevação da Qualidade da 

Aprendizagem), plano remuneração por cumprimento de metas nelas incluem demandas ao 

professor: fazer o aluno aprender e atingir uma média de 70%, comparecer as formações e 

planejamento e ter um 80% de presença (mesmo apresentando atestado médico ou licença 

maternidade, por exemplo). 
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JOHNS (2010) afirma que o sistema de recompensas, as políticas de controle de 

ausências e uma cultura organizacional que valorizam a presença do trabalhador, favorecem o 

presenteísmo. 

 De acordo com o DECRETO Nº 946, de 22 de julho de 2014 que regulamenta o Prêmio 

de Elevação da Qualidade da Aprendizagem – PEQ estabelece critérios para para o 

recebimento e forma de pagamento do prêmio.  Ao professor do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano) segue-se os critérios: A escola que atingir a média de 70% no programa de qualidade 

aferida pelo Programa de Avaliação da Aprendizagem – PROA qualifica a todos os seus 

profissionais a receber o prêmio, caso a media seja inferior o prêmio será pago, 

individualmente ao professores que apresentarem aprendizado em suas turmas igual ou 

superior a 70%. A estes critérios soma-se a participação em mais de 90% de planejamentos e 

formações realizadas pela Escola ou SEME. (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 

BRANCO, 2014). O valor a ser pago equivale a um 14º salário a ser pago no ano seguinte.  

 

5.4 ABSENTEÍSMO POR DOENÇA  

 

O absenteísmo pode ser visto em categorias, tais como:  razões particulares, o amparado 

por lei, impedimentos de ordem disciplinar e absenteísmo por doença (FISCHER, 1986). O 

foco deste trabalho foi no absenteísmo por doença.  

Se ausentar do trabalho possibilita o professor recuperar a saúde física e/ou mental. O 

presenteísmo crônico leva a uma baixa produtividade e eventualmente à incapacidade de 

continuar trabalhando (JOHNS, 2010), como demonstrado na Figura 04. 

SILVA-MACAIA (2013) analisou estratégias desenvolvidas pelos professores no 

percurso entre o adoecimento, afastamento e retorno ao trabalho. Estas estratégias seriam para 

permanecer trabalhando e cuidar da saúde: 1-licenças e faltas (absenteísmo); 2- Presenteísmo; 

3- cuidados da saúde em atendimento de pronto socorro; 4- redução da jornada de trabalho; 5-

remoção da escola; 6- resolução de problemas na escola; e 7- abandono da profissão. 

 

5.4.1 SINTOMAS OU CONDIÇÕES DE SAÚDE QUE LEVAM AO 

ABSENTEÍSMO 

 

ESTEVE (2005), em seu estudo envolvendo professores, apontou que a maior 

incidência de licenças médicas ocorre entre os professores dos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental.  Afirma este autor que há sempre maior prejuízo à saúde dos profissionais que 

possuem piores condições de trabalho e salário (ESTEVE, 2005, p.128). Ao discorrerem 

sobre a existência de riscos no trabalho e consequências à saúde, os professores relataram: 

Olha geralmente é difícil professor que chega lá nos seus cinquenta que não 

comece a sentir nenhum sintoma da doença por conta da profissão. Uma é a 

voz com problemas vocais nas cordas vocais, outra é problema de pulmão 

de tanto tá comendo giz né, agora é pó do pincel, que agora passou do 

pincel, agora tem um pozinho que é pior que o giz ainda. E outros, 

problemas de osso, de negócio de articulação, todos tem algum problema, 

ou então é um problema de depressão mesmo, não sei porquê, mas sei que a 

maioria dos meus amigos e amigas que se ausentam são neste sentido. 

(Prof.P.2) 

...aí eu procurei um médico, ele falou assim pra mim oh: se você não sair da 

sala de aula, você não vai ficar boa. Ele me deu um laudo definitivo. Tá, 

como eu me encontro hoje? Não melhorou, eu não consigo ir numa festa 

cantar os parabéns para você alto. Um dia fui caminhar no parque e meu 

marido saiu antes, então ele foi na minha frente e eu lá atrás, ele não sabia 

que eu tinha ido, eu queria gritar pra ele olhar para trás pra ele me esperar 

e a voz alta não saia. (Prof.A.3) 

 

Como relatado no decorrer do trabalho, entre os sintomas e condições de saúde mais 

apontados como motivos da ocorrência do absenteísmo estão: alergias, problemas 

relacionados ao uso da voz, dores (cabeça, ósseas, articulações e musculares), depressão e 

estresse. 

  

5.4.2 A PERCEPÇÃO DO PROFESSOR DO SEU COTIDIANO APÓS O 

RETORNO 

 

Nesta subcategoria foram analisados os discursos apenas dos professores que estiveram 

afastados e retornaram ao trabalho. Algumas questões foram evidenciadas referentemente à 

percepção dos professores sobre seu cotidiano após o retorno ao trabalho. O primeiro remete 

ao significado do trabalho: o quanto trabalhar é importante e necessário para o 

desenvolvimento do Homem; o segundo refere-se à questão de retornar ao trabalho na mesma 

função (de professor) ou retornar como readaptado, podendo ser como apoio pedagógico ou 

administrativo.  

... o médico disse que eu não tinha mais condições de dar aula, e disse que 

ia me afastar, e me afastou (...),Aí eu disse pra ele que tava doente da 

garganta mas, que não queria ficar em casa, aí foi quando ele disse que eu 

tinha o direito de ficar em casa, mas eu disse doutor eu sou acostumado a 
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trabalhar desde uma hora dessas até 6:40 (da tarde)... Quando você está 

acostumado a trabalhar de manhã e de tarde, de repente ficar dois horários 

em casa, pra mim não era legal, até porque assim, eu já tô me aposentando, 

já tô com essa minha averbação ai, e já vou me aposentar, mas eu vou me 

aposentar de um e vou continuar no outro, entendeu? (Prof.A.5). 

 

Como pode ser percebido, até o aposentar, direito de todos, não é bem-visto, pois o 

trabalho é percebido como a utilidade que se tem e a necessidade de se fazer algo. Os 

professores que são afastados por problemas de saúde e retornam ao trabalho na mesma 

função, não enxergam isso como algo positivo tendo em vista que percebem o trabalho como 

causador de seu estado patológico e que com ele não haverá tempo para os cuidados 

necessários com sua saúde. 

 

Mais de 15 dias. Eu tô com um problema sério de garganta, vou ao médico e 

ele pede pra mim descansar só a voz, tem que falar o mínimo, aí pega cinco 

dias, aí você melhorou um pouquinho já volta pra sala de aula. Aí você 

começa a exercer a voz de novo, aí adoece de novo, não pode tá pegando 

atestado direto né, isso é o pior, e depois desse tempão todo, que eu vim 

pegar atestado já, não tinha mais jeito. (Prof.A.5) 

 

A literatura aponta como favorável este retorno do professor para sua função. No 

entanto, neste estudo, o resultado foi divergente, pois houve professores que acharam ruim 

retornar à função de ser professor. Alguns consideraram o trabalho nocivo e o viam como 

causador de sua patologia.                      

Em seu estudo, KARMANN e LANCMAN et al. (2013) concluíram que os professores 

têm receio de ir ao médico e serem readaptados, pois a readaptação era vista, em seu estudo, 

como uma condição de grande desprestígio e sofrimento. Desenvolvendo atividades fora do 

seu âmbito profissional, o professor readaptado não se reconhece inserido no coletivo 

profissional (CLOT, 2006). Esta necessidade de ser reconhecido é configurada por este autor 

como uma possível predisposição ao surgimento de uma psicopatologia, tendo em vista seu 

descontentamento. 

Neste estudo, os resultados mostraram que os professores deram ênfase aos aspectos 

positivos de sair da sala de aula, os principais deles, poder se dedicar à família, ter tempo para 

cuidar de si, de sua saúde.  Alguns professores sentem a valorização do seu saber, 

aproveitando para orientar alunos, como apoio pedagógico ou em projeto específicos. Neste 

caso, a readaptação foi bem-vista por todos os professores como mostram os relatos: 
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Bom, eu saí  da sala de aula, se eu estivesse na sala de aula, não estaria 

nada legal, porque eu ia faltar mesmo, porque quando tu é nova tu não 

adquire aquela consciência, quando você tem muito tempo de trabalho 

chega num certo momento em que você pensa assim oh: ou eu vivo ou o meu 

trabalho, e você começa a correr atrás, antigamente eu não tinha esse 

pensamento de forma nenhuma, agora eu tenho porque minha doença me 

levou a pensar assim, hoje eu estou bem, por que? Estou em um trabalho em 

que eu não tenho que falar muito alto, o trabalho que desenvolvo com os 

alunos é em questão de livros, é dando reforço, atualmente eu saio da escola 

a minha tarefa acabou aqui, não estou levando nada para casa, então tá 

muito bom. (Prof.A.3) 

 

Observada por SOUZA e ROZEMBERG (2013), a readaptação, no sentido da palavra, 

é adaptar-se novamente ao trabalho, o que de antemão se contrapõe à lógica saudável de 

adaptar o trabalho ao homem, e não vice-versa, conforme recomendado pela Ergonomia da 

Atividade. Nos resultados de SIMPLÍCIO e ANDRADE (2011), a readaptação dos 

professores municipais em São Paulo foi associada a situações negativas, como 

desvalorização, depreciação e exclusão.  A readaptação funcional é, sem dúvida, um 

fenômeno complexo, visto os conflitos advindos da condição de ser um professor readaptado. 

Claro que, como também encontrado na literatura, existem as desvantagens.  

Aqui, relatou-se apenas perda salarial como aspecto negativo. “Perdi o VDP
8
, foi a 

primeira coisa que perdi, aí as férias também que recebe só uma parte, as férias você pode 

receber 45 (dias), mas pode receber com 30 (dias). Aí assim, se você tem 40 dias de férias 

nós voltamos só com 30, igual aos outros funcionários, você pode voltar com 30 dias” 

(Prof.A.5). 

De acordo com JOHNS (2010) os requisitos do trabalho influenciam o presenteísmo, 

uma vez que em ocupações com elevadas exigências físicas, cognitivas ou sociais, os 

trabalhadores preferem continuar a trabalhar, mesmo estando doentes, devido ao sentido de 

responsabilidade profissional. Desta forma, certos setores de trabalho favorecem o 

presenteísmo devido às suas culturas organizacionais. Os profissionais do setor da saúde e da 

educação são os grupos profissionais com seus índices mais elevados. 

 

 

 

                                                             
8
 Os professores chamam de VDP (Valorização da Profissão), hoje é chamado no município de PEQ (Programa 

de Elevação da Qualidade da Aprendizagem). Tal prêmio seria como um 14º salário. 
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5.5 O RECONHECIMENTO E O SENTIDO DO TRABALHO PARA UM 

PROFESSOR 
 

No presente estudo, tanto no grupo dos presenteístas quanto no grupo dos professores 

que se afastaram, sete professores de cada grupo responderam que se sentiam reconhecidos 

pelo seu trabalho, pelos seus pares, mas nem tanto pelos pais; dois não consideram que seja 

suficiente o reconhecimento recebido tendo em vista o esforço despendido no seu dia a dia, e 

um de cada grupo afirmou não receber nenhum reconhecimento. 

O Prof.P.7 afirma que não tem problema com os colegas de trabalho e que a questão é a 

falta de apoio dos pais. De acordo com alguns relatos, os pais não dão o devido suporte no 

processo de aprendizado dos filhos, bem como questionam e reclamam dos professores. Ao 

ser questionado a respeito de receber o reconhecimento por seu trabalho, responde: 

Os pais nem tanto, pela minha equipe de trabalho eu me sinto reconhecida, 

normal como qualquer outra pessoa; agora, pelos pais muito poucos veem a 

gente como uma impressão negativa, a maioria deles são bons, 

compreensivos que sentam com a gente, a gente pede ajuda pra ensinar as 

crianças e eles ajudam; agora a questão da ajuda- são pouquíssimos que 

dão, a gente percebe isso nas atividades, o andamento da atividade da 

criança, e aí tem aqueles que querem que a gente deixe o filho fazer tudo 

dentro da sala de aula, quando você não deixa eles se chateiam entendeu? ... 

(Prof.P.7) 

 

Como já relatado anteriormente, 7 professores de cada grupo, totalizando 14, afirmam 

receber esse reconhecimento, como demostra o relato do Prof.A.7: 

.. quando você trabalha bem né, automaticamente quando você chega na 

escola o resultado das avaliações que o seu aluno tira uma nota alta, a 

escola sabe que você desenvolveu um bom trabalho, mas não há muito 

tempo para gente trocar e ficar falando assim (...) eu sinto que existe até um 

pouco de ciúme na escola sabia? Quando um professor desenvolve muito 

bem, quer aparecer um pouquinho, mas eu não sei, vou falar de mim né, as 

coordenadoras nas escolas em que eu trabalhei sempre elogiaram muito o 

meu trabalho, alguns professores também. (Prof.A.7) 

 

Dentre os professores entrevistados que afirmaram não ter o reconhecimento devido, a 

questão do apoio e incentivo ao seu trabalho foi apontada como insuficiente. “Eu acho que 

falta um pouco mais de incentivo, assim de elogios, tá faltando um pouco, essa semana 

passada eu fiquei muito feliz com uma mãe que veio agradecer que o filho dela começou a ler 

agora, ela veio, me agradeceu, mas também foi a primeira né” (Prof.A.4). 
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Os professores relataram  existir mais cobrança do que reconhecimento, o que foi visto 

pelos professores como uma desvalorização do seu trabalho, afirma o professor. “Na nossa 

profissão a cobrança é bem maior do que a valorização e o reconhecimento” (Prof.A.2). 

Os professores que neste estudo afirmaram não ter o reconhecimento por seu trabalho 

ressaltaram a falta de reconhecimento por parte dos pares, caracterizando os professores como 

uma categoria profissional desunida. 

... pra mim é o profissional mais desunido que existe, sabe? Pra mim é 

(silêncio) Também, acredito que assim, agora que eu tô fora da sala, eu sei 

que quem tá na sala, trabalha o dobro de quem tá fora da sala entendeu, 

porque na realidade o trabalho maior é feito pelos professores que estão em 

sala de aula, e a gente assim nunca é reconhecido, ah o professor tá com 

preguiça, tá assim, sabe? Além disso, a gente tem que planejar fora do 

nosso horário de trabalho, sabe? Isso é muito cansativo. (Prof.A.1) 

 

No estudo de SILVA-MACAIA (2013), a falta de apoio social no trabalho foi um 

aspecto importante para o entendimento a respeito do afastamento, como também do retorno 

ao trabalho. Foi analisado pela autora que mais do que a dificuldade nas relações de trabalho, 

o apoio, principalmente da equipe gestora da escola, é que interfere significativamente no 

possível afastamento bem como no retorno e, também, no presenteísmo (permanência no 

trabalho, adoecido, sem faltas e licenças). LEITE e SOUZA (2007), ao estudar professores do 

ensino fundamental de Brasília, analisou a associação entre apoio social no trabalho e 

realização profissional, e com isto verificou que perceber apoio social, principalmente dos 

colegas de trabalho, aumentou o sentimento de realização profissional. Concluiu que a baixa 

realização corresponde a sentimentos de não cooperação; perceber apoio social dos pares e da 

chefia pode proteger os indivíduos de sentimentos negativos referentes à realização 

profissional.  

Como hipótese inicial tínhamos o valor ou sentido do trabalho de um professor, 

provavelmente associado ao presenteísmo. De acordo com ARONSSON, GUSTAFSON e 

DALLNER (2000), trabalhar em funções que incluem cuidar, instruir ou prestar serviços a 

outras pessoas, gera uma maior exigência para trabalhar, mesmo que doente.  Sem sentido no 

trabalho, o professor vê os objetivos de sua ação desvinculados do que é realmente importante 

para ele, tornando uma atividade vazia de possibilidade de recriação, de poder de agir (CLOT, 

2010).  

Neste estudo foram identificados alguns sentidos dados pelos professores ao seu 

trabalho: o primeiro refere-se ao trabalho em si e à importância dele na vida do sujeito, como 
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já discutido no item anterior ao falar da percepção do professor de seu cotidiano ao retornar 

ao trabalho. “É tanta coisa que eu vou resumir numa frase que esqueci o teórico, „trabalho é 

o meio de vida e não meio de morte!‟ Por isso que eu digo que a gente tem que ter condições 

melhores de trabalho, o trabalho é indispensável, eu acho que trabalhar é uma coisa 

saudável” (Prof.A.1). 

Primeiro D‟us, segundo é o trabalho, e eu tô colocando a minha família 

como diz o outro em terceiro plano, quando eu tinha meu filho pequeno era 

primeiro D‟us, meu filho e depois o trabalho; agora, como meu filho já é 

independente, tem a família dele eu já tô mais pra D‟us e o trabalho, e 

depois o meu filho; é nesse caso né, como ele já é adulto e não depende mais 

de mim né, eu não tenho marido nem pra me dedicar então, minha 

dedicação é exclusiva pro trabalho. (Prof.P.2) 

 

O trabalho é o principal mediador para o desenvolvimento da identidade por se 

constituir de um espaço social de trocas com o outro, no qual é possível o reconhecimento, e 

as relações de pertencimento, de coletivo e de cooperação (LANCMAN e SZNELWAR, 

2004). 

O segundo sentido relatado pelos professores é a questão financeira e a importância 

deste trabalho para a sobrevivência do professor e de seus familiares. “Representa tudo né, eu 

sobrevivo disso, a minha família do meu trabalho, então é muito importante” (Prof.P.3). “Tem 

o valor financeiro, que é a nossa sobrevivência, tem muito também o valor afetivo, a gente trabalha 

pelo dinheiro, mas também a gente se apega (...), gosta do que faz...” (Prof.P.5). 

Alguns professores percebem somente o fator financeiro para manter a pessoa na 

profissão, mesmo por diversas vezes sendo citada como uma profissão com baixos salários. 

“Eu acho que a pessoa trabalha principalmente como professor é questão financeira, que a 

pessoa não tem como fazer outra coisa, se não, eu pelo menos tinha mudado, desde antes, por 

que eu melhorei muito a minha vida depois que eu saí da sala de aula”(Prof.A.9). 

O terceiro sentido dado ao trabalho do professor está relacionado ao fato de se sentir útil 

e importante, seja por ser responsável pelo aprendizado do aluno ou pela responsabilidade que 

o professor tem de agir na vida das crianças para torná-las „pessoas de bem‟, como relataram 

os professores. Os dados da investigação da UNESCO (2004) indicam que entre os objetivos 

mais importantes da educação, 72,2% dos professores afirmaram que o mais importante é 

formar cidadãos conscientes. 

Além do financeiro, eu acho que o ser humano tem a necessidade de fazer 

alguma coisa de se sentir útil em outros aspectos, porque a gente tá ali, a 

gente tá trabalhando pra, sempre prestando serviço pra alguém seja aonde 
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for que a pessoa tá trabalhando é esse sentimento. A gente ser útil pra 

alguém, tá ajudando isso também faz bem pra gente, e eu acho que é isso, a 

gente viver ocioso não da certo, (...) quer dizer a gente precisa fazer alguma 

coisa, tem a necessidade de estar exercendo alguma atividade. (Prof.P.7) 

O trabalho ele é muito significante, tanto porque você está ajudando o 

aluno, ajudando tudo, ajudando os pais, porque os pais eles entregam os 

alunos pra gente confiando, e nós somos as responsáveis pela aprendizagem 

dele do aluno e não é só isso não, nós precisamos desse trabalho, sustentar 

nossa família nossa casa, então o trabalho, nós precisamos do trabalho, é 

um trabalho cansativo, desgastante, mas eu pelo menos eu gosto, gosto 

mesmo, não me arrependo de ser professora, de ter sido. (Prof.P.4) 

Eu acho que eu tenho uma responsabilidade enorme de fazer com que essas 

crianças cresçam pessoas de bem, apesar de que não é só eu, é toda uma 

estrutura, sociedade, família, escola, mas eu como escola, eu como 

educadora eu acho que eu tenho uma responsabilidade enorme na vida 

deles. (...) a nossa contribuição como educadores na vida deles é muito 

grande, mesmo porque às vezes eles não tem isso da família, e aí a gente que 

tem que ensinar regras, tem deles que passam a noite inteira no meio da 

rua, vão dormir de madrugada, eles mesmo dizem, porque o pai é drogado, 

porque o pai tem vício, por que a mãe tem isso, eu tenho dó dentro de sala 

desse jeito, e aí essa criança não tem em casa, e aí se não tiver na escola vai 

ser o que? A gente tenta. (Prof.P.8) 

... é a questão da minha missão mesmo, porque não foi uma carreira que eu 

escolhi, aconteceu na minha vida, mas ela me trouxe resultados muito além 

do que eu pensava e tinha planejado pra minha vida, então pra mim tem 

todo um sentindo de eu ter sido importante pra alguém, pra várias pessoas. 

(Prof.P.9) 

 

Nas falas seguintes percebe-se a satisfação do professor com o seu trabalho e o 

resultado deste, visto no dia a dia com seus alunos já crescidos. Apesar destes aspectos 

positivos verificados no sentido atribuído ao trabalho do professor, percebe-se também um 

descontentamento ao perceber a desvalorização do seu trabalho, tendo em vista ser uma 

profissão da qual nascem todas as outras. 

Quantas marcas a gente deixa em cada aluno que passa pela gente, que bom 

seria se todas essas marcas fossem positivas, porque você encontra alunos 

bem colocados na vida e que reconhecem seu trabalho, eu acho que o 

aspecto financeiro conta, mas quando a gente encontra essas situações o 

aluno bem colocado, um aluno que te encontra na rua e te trata bem, porque 

você em algum momento da sua vida, você tratou esse menino bem, isso é o 

maior pagamento que a gente recebe. (Prof.A.3) 

Olha, é muito gratificante quando você encontra um ex aluno seu, ou 

quando um ex aluno seu vem trabalhar na mesma escola em que você 

trabalha, eu tenho vários já casos:  de um aluno que é da polícia militar, um 

que já é advogado, quando a gente encontra e que ele te reconhece, você 

não cresce mais né, ele cresce, ele muda, e ele diz: professora eu sou fulano 

de tal. Isso é tão gratificante, uma vez eu quase choro aqui na escola, 

quando eu vi um ex aluno meu que é policial veio dá uma palestra, eu tive 

que ir lá e falar para todos os alunos. É muito bom, você não sabe a alegria 

que sente um professor quando vê um aluno formado, quando vê um aluno 
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que tem  sua vida, que passou por você e que ali nele tem alguma coisa que 

você ensinou e que ele aprendeu. (Prof.P.10) 

É o professor que vai ensinar o primeiro degrau para a criança para a vida 

toda. O que ele vai ser na vida vai passar primeiro pela mão do professor, 

assim oh eu tenho aluno que já é médico, eu tenho aluno policial, tenho 

aluno enfermeiro, quase todas as profissões, e eu sou professora, tem aluno 

aí que ganha mais que eu, 10 vezes, eu como professora tô me aposentando 

com “salarinho oh desse tamanho”, isso que as vezes é ruim, a gente 

termina a profissão doente e com o salário que não dá nem  pra ajudar. 

(Prof.A.5) 

 

Além dos baixos salários contribuírem para descontentamento dos professores, 

BARBOSA (2012) afirma que muitos professores não permanecem na carreira, abandonando 

a profissão por outras carreiras em que sejam mais bem remunerados e valorizados, muitas 

vezes substituem o trabalho em sala de aula para assumir outros cargos do sistema de ensino, 

como a coordenação pedagógica, a direção e a supervisão escolar. Estas, além de permitirem 

maior remuneração, podem ter maior reconhecimento e valorização social. 

ESTEVE (2005) também afirma que, paralelamente à desvalorização salarial produziu- 

-se uma desvalorização social da profissão docente tendo em vista que o sentimento de 

desvalorização está associado à questão salarial onde o professor é visto como alguém que foi 

incapaz de arranjar uma profissão mais bem remunerada. Diante destes relatos, os professores 

foram questionados a respeito do que fariam, caso houvesse possibilidade de mudarem de 

profissão. “Se eu fosse começar hoje, talvez eu mudaria, mas eu gosto muito de ser 

professora. Eu acho assim, professor tem que ser mais valorizado. Tanto pelo salário como 

pelos pais, pelos diretores, pela secretaria, tem que valorizar, porque tudo gera a partir do 

professor” (Prof.A.5). 

Os professores, mesmo não estando satisfeitos, não demonstraram segurança para 

afirmar que trocariam de profissão:  

Eu acho que eu talvez eu não quisesse, talvez. Se eu tivesse outra 

oportunidade talvez não. Mas eu não me arrependo não, eu gosto é bom tá 

com eles, às vezes a gente se diverte eles são tão, eles gostam da gente, sabe 

aquele amor mesmo, você vê que não é assim nada de fingimento, eles 

gostam da gente mesmo, você sente o amor e esse mesmo amor eu tenho por 

eles também, o problema é só o meu trabalho que é cansativo mesmo. 

(Prof.P.4) 

 

No estudo realizado pela UNESCO (2004), 63,4% dos professores entrevistados 

revelaram que estavam satisfeitos com sua profissão. O fato de os professores revelarem 
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insatisfação com a profissão não significa que a abandonariam ou exerceriam outra atividade 

profissional. 

 

5.6 AÇÕES DO SISTEMA EDUCACIONAL NA PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS - PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES  

 

NORONHA et al. (2008) enfatizam a necessidade de tornar este ambiente em um local 

mais prazeroso, repensando a organização desse ambiente. ESTEVE (2005) complementa 

afirmando a necessidade de serem implantadas medidas preventivas evitando o processo de 

deterioração da saúde dos professores.  

Os participantes do estudo, ao serem solicitados a dar sugestões sobre o que deveria ser 

feito para dar apoio aos professores e contribuir na saúde, observaram que as políticas 

públicas e de governo devem contemplar um plano de saúde ou ao menos facilitar o acesso na 

rede pública para os professores cuidarem da saúde; deve haver acompanhamento psicológico 

para alunos e professores; melhorar o salário; a carga horária; ter professor substituto para 

permitir ao professor, ao adoecer, poder se afastar e cuidar de sua saúde sem ter a necessidade 

de repor aulas nos fins de semana e ou em suas férias; assistência e condições. A assistência e 

condições referem-se a palestras de orientação quanto aos cuidados, busca pela gestão das 

escolas de apoio dos pais, melhorias do ambiente físico (climatização devido ao calor, número 

de alunos, bem como espaço físico para desempenhar o trabalho pretendido com qualidade). 

“Eu acho um plano de saúde, se a gente quiser um plano de saúde tem que pagar particular e eu acho 

que o nosso sindicato deveria pensar numa situação que a gente tivesse um acesso ao plano de saúde 

do setor de educação mesmo...” (Prof.P.2). 

 Para possibilitar um melhor atendimento e a recuperação da saúde, alguns professores 

sugerem a facilidade em garantir um plano ou a facilidade no atendimento, tendo em vista a 

burocracia e dificuldade de acessar o serviço público de saúde, bem como a dificuldade em 

ausentar-se do trabalho para buscar tratamento. 

Como era bom que o professor tivesse pelo ao menos mais facilidade, a 

médico por exemplo. Nós professores se a gente não tiver dinheiro pra 

pagar um médico, nós não vamos no médico, porque a gente não tem tempo 

pra ir lá na fila do posto, porque a fila do posto nos vamos ter que chegar lá 

quatro horas da manhã e quando chegar a hora de vir pra escola não tem 

saído entendeu, aí se toda vida que você tá doente ter que ir lá pra fila do 

posto (....) Nós não temos condições, e aí a maioria dos professores aqui, 

você pode sair perguntando de sala em sala, eles consultam particular, 

tiram do dinheiro deles e pagam um médico particular. Porque o médico 
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particular a gente marca por telefone, quando a gente sai da escola 

normalmente, quem trabalha só um horário vai a tarde ou a gente pode 

escolher um horário ou então vai a noite, por que tem uns que atende a 

noitinha, até sete horas mais ou menos, dá tempo. Eu falo isso, por 

experiência própria, eu faço isso, eu tô fazendo isso no momento, saio cinco 

horas vou lá no médico consulto direitinho, dá assim. Então se tivesse algo 

pra facilitar a vida do professor em relação à saúde meu D‟us do céu, por 

que a gente ganharia muito, a gente ganharia muito, porque  a gente quando 

é a época de fazer checkup, porque a gente tem que fazer, né? É um monte 

de dinheiro que a gente gasta, não é pouco não, é muito mesmo, por que os 

exames são caros, os médicos... é caro, não tem jeito, e o tempo não tem, 

porque pra ir na fila do posto (...) é uma eternidade. (Prof.P.8) 

 

 Outra sugestão dada pelos professores foi o acompanhamento psicológico para os 

alunos auxiliando o trabalho dos professores. A sugestão é devido à falta do profissional de 

psicologia na rede pública, seja na saúde, seja na educação. Vale ressaltar que também foi 

sugerido acompanhamento para o próprio professor, pois o adoecimento mental é visto como 

um problema da maioria dos professores. 

Eu acho que na escola deveria ter uma equipe pra atender o aluno, um 

psicólogo, porque se tivesse pro aluno pra entender alguém que conheça 

que entenda melhor como trabalhar, o que fazer com aquele aluno eu acho 

que já melhoraria pra gente. No caso do meu aluno, a mãe foi atrás de 

médico e procura psicólogo aonde? Não tem na rede, diz ela que não tem 

assistente, como fazer? E aí sofre ela e sofre a gente né, ela tava vindo pra 

sala de aula passar a tarde todinha comigo pra eu conseguir dar aula. 

(Prof.P.5) 

Bem, como eu sei que ninguém vai mudar lei nenhuma, eu acho que não vai 

ter alteração, eu acredito que não, porque aí tem muita questão de dinheiro 

envolvendo isso aí e ninguém vai abrir mão por causa disso, então como eu 

acho que não vão mudar essa outra situação eu acho que pelo menos 

investir na saúde do professor né, algum acompanhamento não sei, 

principalmente nessa parte do psicológico porque a maioria dos problemas 

dos professores, das doenças que a gente vê é, são originadas mais da 

questão do psicológico mesmo. (Prof.P.9) 

 Já a muito tempo a gente pede, sempre no Sinteac, no sindicato, uma 

psicóloga né, e a questão de, eu acho mais psicóloga né, que você tem mais 

aquela conversa, uma vez também, agora que eu me lembrei veio uma 

psicóloga, deu uma palestra aqui pra gente muito boa entendeu, e foi muito 

muito, muito boa mesmo, então se tivesse uma psicóloga pra gente, nós 

professores, e desse um, conversasse com a gente ai eu acho que seria, 

melhoraria um pouco a vida do professor. (Prof.P.10) 

 

A terceira sugestão refere-se à melhora de salário e/ou carga horária, como relata o 

professor: Eu acho que deveria, se não melhorar essa questão salarial mais a quantidade de 

carga horário do professor, é desgastante (Prof.A.2). 
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A profissão de professor, embora seja considerada importante, suas condições de 

trabalho e remuneração evidenciam a desvalorização de seu trabalho.  Como já discutido, nas 

reformas educacionais foram intensificadas as responsabilidades do professor.  

A baixa remuneração é percebida como um dos principais causadores dos problemas de 

saúde por provocar o sentimento de insatisfação bem como levar à necessidade, de alguns 

complementarem os rendimentos, ocasionando maior fadiga, cansaço excessivo e desgaste da 

saúde (NORONHA et al., 2008; BARBOSA, 2012). 

 A impossibilidade de se ausentar para cuidar da saúde devido à obrigatoriedade dos 200 

dias letivos levou os professores participantes a várias sugestões, entre elas, a de contratação 

de outros para os substituírem em sua ausência. Isto evitaria o agravo das doenças nos 

professores, o presenteísmo, um futuro absenteísmo talvez por um tempo mais longo e o 

próprio direito de ter sua falta abonada com um atestado sem a necessidade de reposição de 

aulas. 

Olha, por que eu acredito que ninguém falta ao trabalho muitas vezes por 

preguiça, pode até acontecer, mas eu acredito que isso não acontece aqui na 

nossa escola, principalmente aqui na nossa escola. Mas a gestão ela não 

tem muita autonomia em relação a isso entendeu, e o poder público ele 

poderia muito bem ter na escola professor que substituísse. Por exemplo, se 

eu estou com a minha garganta muito ruim e eu sei que se eu tomar um 

remedinho hoje amanhã eu vou estra melhor, por que o que mais ataca os 

professores é a labirintite e a garganta, e a pressão alta, essas são as 

doenças mais comuns entre os professores. (Prof.A.6) 

 

De acordo com PENNA (2012) é importante dar voz aos professores, para que se 

compreenda como vivenciam suas condições de trabalho, como também quando forem 

planejadas reformulações no exercício profissional. Na percepção dos entrevistados, “pra 

saúde do professor eles deveriam dar mais assistência, assistência que eu falo é dar mais 

condições pra gente, para o trabalho não ficar tanto assim puxado né” (Prof.P.4). 

 

É muito difícil, porque as coisas ao invés de melhorar cada dia piora, o 

numero de alunos só aumenta né, o compromisso do professor aumenta, é, 

tem cursos e mais cursos pro professor fazer, sai daqui não dá tempo de ir 

em casa tomar banho e lanchar, porque tem que ir por curso, tem dias que a 

gente termina a aula e vai pro curso. (Prof.A.5) 

 

Os professores sugerem assistência e melhores condições, assim como orientações 

adequadas para prevenção de doenças e acompanhamento, “mais palestras sobre a saúde 
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mesmo, orientação, de prevenção, motivacional também” (Prof.A.1). É sugerido também 

suporte ao solicitar apoio das famílias para atingir os objetivos da Educação. “Eu acho que a 

SEME deveria acompanhar mais essa questão da saúde do professor, só faz muito é cobrar, é 

cobrar, cobrar, mas não quer saber se tá bem se não tá, acompanhar mais de perto né” 

(Prof.P.3). 

Falar com os pais pra eles darem assistência melhor para os filhos para eles 

não chegarem na sala de aula tão assim carentes de tudo, de afeto, de uma 

boa educação por que a escola ela educa também, mas ela não é total 

responsável pela educação dos filhos né, e eles chegam com um 

comportamento muito estranho e isso faz com que, eles deveriam criar pra 

melhorar essa criação dos filhos... (Prof.P.4) 

 

 As últimas sugestões dadas pelos professores com intuito de prevenir o adoecimento 

do professor referem-se ao espaço físico (“Tu vai fazer uma atividade que precisaria de 

espaço tem que ser na sala de aula porque não tem espaço fora...” Prof.P.5), climatização 

(“Não tem ar condicionado...” Prof.P.6) e número excessivo de alunos em sala. Como já 

discutido, estes pontos são vistos como aspectos negativos do trabalho, é fatores que podem 

levar a um quadro patológico do professor. 

... um ambiente mais favorável, ali na minha sala, maninha eu cheguei aqui 

tu viu né, eu tava  pingando, então é um calor que a gente sente, o tempo 

todo tomando água por que ninguém aguenta ficar ali dentro. Não saio da 

sala de jeito nenhum, o tempo todo na sala de aula, aí você faz assim com o 

copinho e o inspetor vem e pega agua e leva, a gente não sai. (Prof.P.2) 

... criar melhores condições também pra gente trabalhar porque as salas são 

quentes de mais, eu tenho uma criança que é especial, hoje é quinta feira, e 

essa semana ele não veio nenhum dia e ele não tinha esse hábito de faltar 

muito, e tá faltando, não sei o que aconteceu com ele, então a sala tem que 

tá fechada o tempo todo com ele porque ele pula a janela aí só com os 

ventiladores é quente a sala, aí fica a gente a professora eu e a outra né, que 

tem a professora dele, as crianças, e quente, quente, quente sem a gente 

poder abrir nem a janela por causa dele, então se tivesse por exemplo pelo 

menos ar condicionado ficaria melhor o ambiente né, e nesse sentido aí que 

eu acho que deveria melhora. (Prof.P.4) 

Olha eu creio que a primeira providência seria climatizar as salas, as salas 

de aula e diminuir a quantidade de alunos na sala de aula, acho muito 

muito, perverso até sabe, colocar uma sala de aula super lotada pra que a 

gente consiga trabalhar, se você for numa sala e ver a quentura que é, os 

professores vazando suor por todo o corpo, os alunos também inquietos e a 

gente chega em casa que não tem mais paciência com os da gente, então a 

gente não tem mais qualidade de vida, não tem mesmo, não dá pra ter, você 

tem o básico, você não tem qualidade de vida como professor. (Prof.A.8) 

Eu acho que não só pra gente enquanto professor, mas pro aluno, não só a 

gente sofre em relação a infra estrutura, mas o aluno também sofre, o aluno 

ele também chega com uma carga de estresse, com vários tipos de coisa, e 
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se pelo menos eles melhorassem a estrutura da escola, fizessem uma quadra 

o espaço pra essas crianças extravasarem a energia delas, porque a gente 

quase não tem opção, tem sala de informática mas os alunos não podem 

usar porque a rede elétrica não permite, porque é muita carga... 

... a gente sabe que a gente tem cansaço (...), mas a gente sabe que a criança 

também, se ela não extravasar se ela não desenvolver, ela também vai ficar 

igual a gente, a gente não consegue nem chegar nela e nem ela na gente, 

então se a escola tivesse uma quadra pra essas crianças extravasarem, fazer 

as atividades físicas (...), porque a gente passa de janeiro, começou em 

março né, a gente passa de março até dezembro dentro da sala de aula, a 

gente não sai, não faz outras é, atividades extras, é o tempo inteiro só na 

sala de aula, dentro de quatro  paredes, então é só essas coisas que as vezes 

cansam a gente e cansam o aluno também, e ai gera o atrito, conflito, 

cansaço, irritação e por aí a fora vai. (Prof.P.7) 

 

Ao entrevistar professores dos anos iniciais do ensino fundamental, MARIN (2012) 

destaca os relatos das inadequadas condições de trabalho, por interferirem negativamente no 

exercício de seu trabalho. O estudo da autora, bem como este estudo, evidenciou que, apesar 

das condições de trabalho estarem no centro do debate, para a implantação de políticas e 

melhoria da qualidade da educação, elas permanecem inadequadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  
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Este estudo se limitou a professores de 8 escolas de Rio Branco. Os resultados podem 

não se repetir em populações distintas da estudada.  

Outro ponto é que não participaram do estudo professores cujo contrato de trabalho 

havia sido encerrado no ano da coleta de dados, ou que estavam afastados da sala de aula ou 

da escola.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas queixas dos riscos que o trabalho de professor oferece à saúde deste 

profissional, é preciso repensar algumas práticas relacionadas à intensificação e ao tempo 

dedicado às atividades de trabalho.  Infere-se que deva ser oferecida uma estrutura que auxilie 

o trabalho do professor, possibilitando-o(a) atender as exigências administrativas e 

educacionais.  É necessário reconhecer os esforços destes trabalhadores despendido no seu dia 

a dia, seu trabalho exige muito mais do que estar em sala de aula e ensinar o aluno. O tempo 

de trabalho efetivo é muito maior do que o oferecido e remunerado.  

 É de suma importância criar estratégias que visem minimizar os danos causados pelo 

presenteísmo e/ou absenteísmo doença entre os professores. Sugere-se a possibilidade de 

contratar professores substitutos daqueles que precisam se ausentar para cuidar de sua saúde. 

Desta forma, o professor, assim como ocorre com os demais profissionais que atuam em 

quaisquer profissões, terá a possibilidade de exercer um direito, ou seja, o de se ausentar 

quando for recomendado pelo médico, sem que haja a necessidade de reposição de aulas. 

 O estudo também revela a necessidade de ações proativas por parte da gestão escolar, 

incluindo cuidados de promoção à saúde, bem como facilitar o acesso aos serviços de saúde 

pública.  Além disso, sugere-se conduzir novos estudos com a participação de número maior 

de professores.  Seria interessante verificar se existem diferenças entre este grupo de 

professores e os de outros municípios e/ou estados.  

 Espera-se que em breve  não mais seja considerada como algo “normal” a presunção do 

adoecimento dos professores, nem de trabalhadores de qualquer outra profissão. Sugere-se 

que haja ampla discussão dos pontos levantados neste e em outros estudos, com a participação 

de todos os atores sociais associados direta e indiretamente com as comunidades escolares.  
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8 CONCLUSÕES 

Foram relatados diversos aspectos positivos e negativos relacionados ao trabalho do 

professor, no entanto nenhum aspecto positivo referente às condições de trabalho e sim ao que 

este trabalho representa. Já os fatores negativos estavam associados às condições de trabalho e 

os malefícios originados dos mesmos. Os professores que foram afastados por doença 

relataram muito mais aspectos negativos do trabalho que positivos, quando comparados aos 

relatos dos presenteístas.  

Segundo os entrevistados, ser professor oferece risco à saúde. Neste estudo 

observaram-se queixas referentes à voz e aspectos emocionais. Foram apontados fatores 

contribuintes, tais como: a intensidade do trabalho (longas jornadas), a agressividade dos 

alunos, o barulho e ainda a ida de alunos com doenças diversas à escola. 

No que se refere ao reconhecimento de seu trabalho, a maioria dos professores tanto 

no grupo dos presenteístas quanto no grupo dos professores que se afastaram, sentem-se 

reconhecidos pelos seus pares, mas nem tanto pelos pais dos alunos. Alguns consideram 

insuficiente o reconhecimento recebido tendo em vista o esforço despendido no seu dia a dia, 

os professores relataram haver mais cobranças do que reconhecimento, o que foi visto pelos 

professores como uma desvalorização do seu trabalho.  

Também há que se ressaltar que a questão do aprendizado e o acompanhamento dos 

alunos foram tópicos comentados pelos professores. Muitas vezes, os objetivos das aulas não 

são alcançados no momento planejado, por fatores diversos.  

 O trabalho de professor exige muito mais do que estar em sala de aula e ensinar ao 

aluno. O tempo é insuficiente para conclusão de suas tarefas, havendo a necessidade de dispor 

de seu tempo para serem conduzidas. Foram unânimes os relatos que professores sempre 

levam trabalho para casa, seja material para elaborar ou corrigir, seja uma pesquisa ou 

elaboração de relatórios. Foram apontadas as dificuldades (decorrentes do trabalho) no 

ambiente familiar e a falta de tempo para o cuidar da saúde.   

O mal-estar entre os professores é percebido como algo presente e discutido por 

diversos autores desde a década de 90. Foram identificados possíveis motivos que ocasionam 

este mal-estar: o descaso por parte das famílias dos alunos, da instituição escolar e/ou do 

próprio sistema educacional. De acordo com as falas dos professores, o governo não lhes 

proporciona uma boa estrutura que lhes facilite o trabalho.  
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 De acordo com os relatos dos professores, há grande relação entre o trabalho e a doença. 

O trabalho do professor é diferente do realizado por outras profissões, principalmente as que 

não lidam diretamente com pessoas. Além deste diferencial, há a questão do desgaste e da 

carga de trabalho, ambos entendidos como sendo derivados da intensificação e do tempo 

dedicado às atividades de trabalho associadas ao educar. 

Neste estudo, observou-se que o presenteímo entre os professores da rede pública 

municipal de Rio Branco se manifestava devido ao seu comprometimento com o trabalho e 

com os alunos, somado ao fato de terem que repor as aulas correspondentes aos dias que se 

ausentaram, quando se ausentavam até 15 dias. Havia ainda a percepção de como os outros os 

viam profissionalmente, pois sua ausência poderia ser mal interpretada, prejudicando-o(a) na 

seleção no ano escolar subsequente e ou transferindo-o(a) para outra unidade escolar do 

município . 

Como relatado no decorrer do trabalho, os sintomas e condições de saúde mais 

apontados como motivos da ocorrência do absenteísmo são: alergias causadas pelo giz, 

problemas relacionados ao uso da voz, dores (de cabeça, no corpo, osteomusculares), 

depressão e estresse. Vale ressaltar que em seus relatos ficou evidente a ocorrência entre os 

participantes do fenômeno do presenteísmo, em todos aqueles que se afastaram por doença.  

Pode-se constatar que o presenteísmo pode anteceder o absenteísmo. 

As questões referentes à percepção dos professores sobre seu cotidiano após o retorno 

ao trabalho remetem-se ao significado do trabalho (o quanto trabalhar é importante e 

necessário para o desenvolvimento de si) e a questão de retornar ao trabalho na mesma função 

(de ser/manter-se como professor), ou retornar como readaptado, podendo atuar como apoio 

pedagógico ou administrativo.  

O retorno ao trabalho foi percebido pelos professores deste estudo de forma divergente 

ao encontrado na literatura, que aponta como favorável o retorno do professor para sua função 

e desfavorável quando readaptado.   Voltar como professor foi considerado pelos participantes 

deste estudo como algo ruim, pois consideram o trabalho nocivo e o veem como causador de 

sua doença. Os resultados mostraram que os professores deram ênfase aos aspectos positivos 

de sair da sala de aula (ser readaptado), sendo os principais deles: o de poder se dedicar à 

família, ter tempo para cuidar de si, de sua saúde.  Alguns professores sentem a valorização 

do seu saber, aproveitando para orientar alunos, como apoio pedagógico ou em projetos 

específicos. Neste caso, a readaptação foi bem-vista por todos os professores. 
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 Com relação ao papel do empregador nos cuidados com a saúde do professor, dois 

aspectos foram discutidos: o processo de adoecimento e as ações de apoio ao professor. Em 

ambos os pontos o estudo revelou que não houve atitudes proativas para evitar o adoecimento, 

e/ou para apoiar o professor. Os próprios professores falam sobre este assunto, e este falar faz 

parte de seu cotidiano. Adoecer é visto como “normal” entre os professores, é visto como 

inerente à profissão. É comum os professores adoecerem.  Há o que chamamos aqui de 

normalização do adoecimento. 
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2- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,___________________________ portador (a) do Registro de Identidade (ou outro documento), nº 

_________________, concordo em participar da pesquisa Intitulada “CONDIÇÕES DE 

TRABALHO, PRESENTEÍSMO E ABSENTEÍSMO EM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA.”, 

sob a responsabilidade da Pesquisadora Msc. Viliane Lima da Silva, e Orientação da Prof.ª Dra. Frida 

Marina Fischer. A presente pesquisa objetiva: Analisar percepções dos professores do ensino 

fundamental sobre suas condições de trabalho e as possíveis associações com o adoecimento, 

absenteísmo e presenteísmo docente.  

  
       Assim, estou ciente que: 

1. A minha participação na pesquisa consistirá em responder um roteiro de questões fechadas (ou 

abertas), contendo inclusive dados de identificação aos quais visam obter subsídios para analisar 

o processo de trabalho e sua associação com o adoecimento físico e mental dos docentes; 

2. A pesquisadora e a orientadora se comprometem em prestar informações e esclarecimentos em 

qualquer momento que julgar necessário através do telefone: (68) 8402 0488; 

3. Fica esclarecido que o pesquisado (a) não receberá nenhum ônus por estar participando da 

pesquisa; 

4. O (a) entrevistado (a) poderá obter informações junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, 

Cerqueira César. CEP 01246-904, São Paulo-SP. Telefone: (11) 30617779, e-

mail:coep@fsp.usp.br; 

5. No que se refere aos riscos, de acordo com a Resolução CNS 466/12 toda pesquisa com seres 

humanos envol risco em tipo e gradações cariadas, sendo mínimos na presente pesquisa; 

6. Será garantida a segurança de não ser identificado, e que será mantido anonimato e sigilo total das 

informações prestadas; 

7. Os resultados da pesquisa serão destinados exclusivamente à elaboração de trabalhos de pesquisas 

e/ou publicações científicas em periódicos nacionais ou internacionais; 

8. Fica assegurado ao entrevistado a possibilidade de desistência em participar da pesquisa a 

qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder questões que lhe cause constrangimento, 

sem nenhuma consequência; 

9. O entrevistado terá direito a uma devolutiva dos resultados individuais (de si próprios) assim 

como globais, e sendo solicitadas, serão fornecidas orientações sobre o assunto que será motivo 

da sua pesquisa; 

10. Fica assegurado uma via de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao participante da 

pesquisa; 

11. A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de voz alto e com 

esclarecimento de dúvidas quando necessário. 

A minha assinatura a seguir representa o meu aceite em participar do estudo, bem como fica assegurado 

minha privacidade de acordo com a Resolução 466/12 da CONEP, que regulamenta a realização de 

pesquisa envolvendo seres humanos. 

Rio Branco/AC, --------de----------2015. 

_____________________________________ 

Assinatura do Participante 

_____________________________________ 

Pesquisador Responsável 
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3- QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
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QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO  

 

ESCOLA: ______________________________________________________________________ 

Professor: _____________________________________________________________________ 

Grupo: ______________________________    Nº: ____________________________________ 

Tipo de Contrato: (   )Provisório ____________________ 

      (   )Efetivo  _____________________ 

Sexo: (   )F   (   )M           Estado Civil: (   ) Solteiro   (   )Casado   (   )divorciado (   ) Viúvo (   )_________ 

Idade: ______________ Tempo de serviço (função professor): ________________________ 

(   ) apenas 1 vínculo  (   ) 2 vínculos Especificar: ______________________________ 

Carga Horária semana em 2014: _______________________________________ 

Série que trabalhou em 2014:________________________ Quantos alunos?________________ 

Carga Horária semana em 2015: _______________________________________ 

Série que trabalha em 2015:________________________ Quantos alunos?________________ 

 

Tem filhos: (   )SIM  (  )NÃO   Quantos: _______     Idades:__________________________________ 

 

Renda familiar: 

(   ) 1-2 salários 

(   )3-4 salários 

(   ) 5-6 salários 

(   ) 7- 8 salários 

(   ) 9 ou mais salários 

 

Já esteve afastado por motivo de doença? (   ) Sim   (   ) Não  

Se sim, qual o motivo do afastamento?__________________________________________________ 

Em que ano se afastou? _______________ Quanto tempo ficou afastado? ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tem plano de saúde? Qual? __________________________________________________________ 

Quando adoece você vai ao médico particular ou da rede pública?___________________________ 

Justifique? 
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4- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Meu nome é Viliane Lima da Silva. Sou psicóloga e aluna do Doutorado da Faculdade de 

Saúde Pública/Universidade de São Paulo. Você foi convidado para participar desta entrevista 

porque é Professor da rede municipal de educação e, atende aos critérios de inclusão desta 

pesquisa. 

 

GRUPO A: Para compor essa amostra serão obedecidos os seguintes critérios: Critérios de 

inclusão: professores do Ensino Fundamental afastados por motivo de doença por período 

superior a 15 dias nos últimos 12 meses, que retornaram ao trabalho e, que aceitarem 

participar do estudo.  

GRUPO B: Essa amostra será formada por professores do Ensino Fundamental que estão 

trabalhando, escolhidos intencionalmente por meio de indicação primeiramente da Secretaria 

de Educação e posterior da coordenação e/ou direção das escolas por não terem faltas, por 

motivo de doença, no período de um ano.  

 

A sua participação é voluntária, e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Ao 

participar desta pesquisa, você poderá fornecer informações sobre fatores que levam o 

trabalhador (você e outros colegas) a estar presente ou ausente no trabalho, e quais são os 

possíveis fatores contribuintes do adoecimento de professores.  

Gostaria, portanto, da sua autorização para que esta entrevista possa ser gravada, e para que 

possamos utilizá-la para fins de pesquisa.  

 

Depois desta explicação inicial, podemos começar a entrevista?  

DIZER DATA, HORA E CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE.  

 

TÓPICOS-GUIA PARA A ENTREVISTA 

CONDIÇÕES DE TRABALHO, RELAÇÕES NO TRABALHO E SAÚDE 

 

* Fale sobre o seu trabalho? (aspectos positivos e aspectos negativos) 

 

1)Você gosta do seu trabalho? Se sim, por que? 

 

2) Fale um pouco o que você faz no seu trabalho. 

     

3) Do que mais gosta em seu trabalho?  O que o (a) deixa contente?  

 

4) E o que  considera como aspectos negativos do seu trabalho? 

 

5) Você acha que há riscos à sua saúde no seu trabalho? 

 

6a)Sente-se reconhecido por seus colegas em seu trabalho? 

6b) Sente-se reconhecido por seus superiores hierárquicos em seu trabalho? 

6c) Como são  as relações com seus colegas? 

 

7) Eu sei que você realiza um planejamento de suas atividades. Esse planejamento é 

respeitado? 

  

8) Você se sente pressionado por metas de produtividade? Se sim, por que? 

 

9) Quantas horas trabalha por semana?  
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9b) Consegue completar todo o trabalho na escola, ou seu trabalho extrapola o seu tempo de 

trabalho oficial na escola?  

Se sim, quantas horas trabalha em casa preparando aulas, corrigindo trabalhos de alunos, etc. 

 

10)Você tem tempo para estudar assuntos relacionados ao seu trabalho? 

 

11) Conte um dia do seu trabalho 

 

PRESENTEÍSMO 

12a)Já ocorreu  de você ir trabalhar, considerando que deveria ter ficado em casa por não estar 

se sentindo bem ou que deveria ter se afastado para tratamento de saúde?  

12b) Se sim, por que foi trabalhar mesmo não se sentindo bem? 

 

13) Você costuma ficar cansado e/ou triste por causa do trabalho ou por ter que ir trabalhar?  

Se sim, quando costuma sentir estes sintomas? Quais acontecimentos lhe desanima ou lhe 

entristece no trabalho? 

 

ABSENTEÍSMO 

14) Você já se ausentou do trabalho este ano? Quantas vezes? Por quais motivos? 

 

15) Já ocorreu você sentir dores no corpo e/ou outros sintomas depois de uma jornada de 

trabalho? Se sim, quais sintomas após uma ou mais jornadas de trabalho.). 

 

CUIDADOS COM A SAÚDE  

16)Seu ambiente de trabalho possibilita as suas atividades que programa para sua vida diária? 

 

17) Que cuidados toma com a sua saúde? Você procura atividades que possam auxiliar na 

promoção de sua saúde? Se sim, quais que costuma ter? O que precisa melhorar? 

 

TRABALHO E SAÚDE DOCENTE 

18)Na sua instituição tem sido discutidas questões sobre adoecimento de professores? Se sim, 

o que tem sido feito?  

 

19)Sua instituição oferece algum tipo de apoio em caso de doença dos professores? Se sim, há 

algum serviço médico de atendimento ao professor?  

 

20)No seu local de trabalho, as pessoas comentam acerca da possibilidade de adoecimento do 

professor em decorrência de suas condições de trabalho? 

Se sim, o que costuma-se falar? 

 

21) O que os pais falam sobre sua ausência devido estar doente? 

O que você acha sobre o que eles pensam? 

 

22)Dê um exemplo acerca da relação existente entre as suas condições de trabalho e de vida e 

a sua saúde atual. 

 

Questão final 

 

23)Que sentido/valor tem seu trabalho para você?  
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5- CURRÍCULOS LATTES 
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