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RESUMO 

 

CRESPO, C. P. S. Adoecimento psíquico do professor e seus reflexos no processo 

de ensino em unidades escolares da rede municipal de Campos dos Goytacazes-RJ/ 

Camilla Paiva Silva Crespo – Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 

 
Não obstante às mudanças já ocorridas nas políticas educacionais ao longo dos 
últimos anos, ainda é comum se verificar a ausência dos professores nas salas de 
aula, seja por meio de atestados, licenças e até mesmo aposentadorias precoces, 
por invalidez. As medidas tomadas até o tempo presente não se mostraram 
suficientes para garantir a satisfação dos professores ao ponto de diminuir as 
estatísticas referentes às licenças por adoecimento psíquico. Esse quadro social 
motivou o presente estudo que visa a responder o seguinte problema: como os 
indicadores relacionados às licenças médicas de professores por motivos de 
adoecimento psíquico, apontados pelos órgãos públicos, interferem no processo de 
ensino da rede municipal em Campos dos Goytacazes-RJ? Nesse sentido, seu 
objetivo central foi analisar os indicadores relacionados às licenças médicas de 
professores por motivos de adoecimento psíquico, apontados pelos órgãos públicos, 
e seus reflexos no processo de ensino da rede municipal em Campos dos 
Goytacazes-RJ. O percurso metodológico traçado segue o viés das pesquisas 
qualitativas, como enfoque dominante, e de recursos quantitativos e estatísticos de 
análise descritiva.  O universo da pesquisa foi composto por duas unidades 
escolares localizadas no município de Campos dos Goytacazes que apresentaram 
maior número de pedidos de licença no primeiro semestre do ano de 2015, segundo 
dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação. A população de sujeitos 
deste estudo foi constituída de 44 (quarenta e quatro) professores do primeiro 
segmento do Ensino Fundamental, do primeiro ao quinto ano, lotados nas referidas 
escolas. A coleta de dados compreendeu os seguintes instrumentos: levantamento, 
questionário, entrevista e observação assistemática. Os resultados obtidos foram 
discutidos à luz dos estudos interdisciplinares sobre educação, psicologia, 
psicanálise, psiquiatria e semiologia voltados para o adoecimento psíquico professor. 
Entre os resultados se destaca o elevado índice de licenças médicas por transtornos 
de humor e comportamentais e a evidência de sobrecarga que a ausência de um 
licenciado impõe sobre os professores que permanecem atuando em sala de aula.   
 
Palavras-Chave: adoecimento psíquico, professor, processo de ensino. 
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ABSTRACT 

 

CRESPO, C. P. S. Teacher’s mental illness and their reflections in the teaching 

process in Campos dos Goytacazes-RJ publics’ schools/ Camilla Paiva Silva Crespo 

– Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF, 2016. 

 

Despite the changes that have already occurred in education politics over the past 

few years, it is used to verify the teacher’s absence in the classroom, for many 

reasons, include medical certificate, licenses and early retirement for disability. The 

steps that been taken until now have not been enough to increase the teachers 

satisfaction to the point of reducing the statistics relating to licenses for mental 

illness. This social context have motivated this study to answer the following problem: 

how the teachers’ medical licenses indicators for mental illness reasons cited by 

government agencies interfere in the municipal educational process in Campos dos 

Goytacazes-RJ? Said that the main objective was to analyze teachers’ medical 

licenses indicators for mental illness reasons pointed out by public departments and 

their reflections in the municipal educational process in Campos dos Goytacazes-RJ. 

The methodological approach was mainly qualitative research focus, and quantitative 

and statistical resources. The research universe was composed of two schools 

located in the Campos dos Goytacazes that had the highest number of license 

applications in first half of 2015, according to Municipal Education. The subjects were 

44 (forty-four) first segment of the elementary school teachers crowded in these 

schools. Data collection included the following instruments: survey, questionnaire, 

interview and systematic observation. The results were discussed by interdisciplinary 

studies on education, psychology, psychoanalysis, psychiatry and semiotics face the 

teacher’s mental illness. Among the results it stands out the high number medical 

leave for mood and behavioral disorders and the evidence overload that the absence 

of one teacher imposes on teachers who still working in the classroom. 

Keywords: mental illness, teacher, teaching process. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Há algum tempo, a situação da educação no Brasil vem sendo tema de 

amplas discussões e debates em fóruns realizados pela sociedade civil organizada, 

assim como nas casas legislativas, nos diversos âmbitos da Federação e meio 

acadêmico. Nota-se que as reivindicações dos professores, em parte, já foram 

ouvidas, e alguns foram os melhoramentos que já se efetivaram, tanto no que 

concerne à qualificação dos professores, quanto no que se refere à atenção à escola 

propriamente dita.  

Porém, apesar de certo avanço no sistema educacional, problemas 

considerados significativos se perpetuam ao longo de décadas, destacam-se, por 

exemplo, os casos de pedidos de licença médica, de desvio de função e 

aposentadoria por invalidez, que compõem as estatísticas das escolas públicas 

brasileiras. Acredita-se que tais pedidos podem ser interpretados como uma 

linguagem, uma forma de expressão, como um discurso que comunica a 

insatisfação desses professores com o sistema.  

Os jornais noticiam, vez ou outra, que a situação dos professores das 

escolas públicas não tem se mostrado nada estimulante ou motivadora, muitas 

vezes as condições de trabalho se revelam desfavoráveis à permanência desse 

profissional em sala de aula. O ambiente escolar tem sido destacado como um 

espaço de tensão vivenciado pelos professores a partir das relações de trabalho 

entre si, com os gestores, profissionais de apoio, alunos e comunidade em geral. 

Também é possível verificar dificuldades de integração entre a escola e a família. As 

condições salariais causam indignação, não raras vezes são necessárias duas 

matrículas para melhorar a renda; no caso das mulheres, depois de um dia inteiro de 

trabalho, algumas delas retornam para suas casas tendo que enfrentar uma terceira 

jornada de atividades domésticas.  

O presente estudo procura conhecer quais os indicadores apontados pela 

Secretaria de Educação do Município de Campos dos Goytacazes-RJ sobre os 

professores licenciados por motivo de adoecimento. Como perguntas norteadoras, 

destacam-se: qual é a porcentagem de professores afastados por esse motivo? Que 

tipo de doença justifica a maioria dos afastamentos? E ainda, quais seriam os 

comprometimentos para a unidade escolar frente à ausência desses professores?  
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Acredita-se que a realidade da sala de aula seja um dos indicadores desse 

adoecimento: unidades escolares com quantitativo discente superior ao previsto por 

lei, alunos e pais de alunos considerados desrespeitosos e violentos, que acabam 

dificultando a realização das atividades desenvolvidas pelo professor. Esses e outros 

fatores, como a falta de material adequado para o trabalho, concorrem para a 

elevação do nível de estresse desse profissional, que em razão de suas condições 

de trabalho pode adoecer.  

No entanto, para além desses indicadores circunstanciais e externos, que 

por si só, já seriam patologizantes, supõe-se que haja outro fator que contribua para 

o adoecimento que retira o professor da sala de aula. É possível que a própria 

constituição do sujeito, sua forma de enxergar o mundo, e em especial, suas 

expectativas em relação à sua vida e à sua profissão, possam se configurar como 

mais um fator de adoecimento psíquico.  

Sabe-se que o adoecimento dos professores licenciados, além de ser 

significativo para o indivíduo, que sofre com os efeitos da sua doença, também pode 

gerar uma sobreposição de outros adoecimentos dentro da unidade escolar, ao 

considerar-se que, para minimizar a ausência do professor, seriam necessários, por 

exemplo, a fusão de turmas e/ou o aumento da carga horária daqueles que 

permanecem em atividade.  

Esse trabalho visa a pesquisar tal realidade em escolas públicas do 

município de Campos dos Goytacazes-RJ, notadamente entre os professores do 

primeiro segmento do ensino fundamental, uma vez que, são nessas séries iniciais, 

que o aluno deve ser alfabetizado e, no que se refere à educação básica, é nesse 

momento que o trabalho do professor é mais evidenciado. 

 

PROBLEMA 

Como os indicadores relacionados às licenças médicas de professores por 

motivos de adoecimento psíquico, apontados pelos órgãos públicos, interferem no 

processo de ensino da rede municipal em Campos dos Goytacazes-RJ? 

  

HIPÓTESE  

Acredita-se que os indicadores relacionados às licenças médicas por 

adoecimento psíquico, além de afetar diretamente o professor, causam uma 
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sobrecarga de trabalho naqueles que permanecem na unidade escolar. Esta 

sobrecarga, por sua vez, acaba se constituindo em mais um indicador de 

adoecimento psíquico, promovendo um ciclo vicioso. 

 

OBJETIVO GERAL 

Analisar os indicadores relacionados às licenças médicas de professores do 

primeiro segmento do ensino fundamental, por motivos de adoecimento psíquico, 

apontados pelos órgãos públicos, e seus reflexos no processo de ensino da rede 

municipal em Campos dos Goytacazes-RJ. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Descrever a prática docente no Brasil e suas relações com a saúde do 

trabalhador; 

2. Relatar os indicadores básicos do adoecimento psíquico do professor da rede 

pública municipal de Campos dos Goytacazes no período de 2013-2015; 

3. Relacionar os comprometimentos e reflexos, na unidade escolar, decorrentes 

do afastamento dos professores por adoecimento psíquico, com os 

indicadores apresentados pela Secretaria Municipal de Educação, a partir da 

percepção daqueles que permaneceram atuantes. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Não obstante às mudanças já ocorridas nas políticas educacionais ao longo 

dos últimos anos, ainda é comum se verificar a ausência dos professores nas salas 

de aula, seja por meio de atestados, licenças e até mesmo aposentadorias precoces, 

por invalidez.  

Se diante desse quadro o problema permanece, necessário se faz 

empreender mais pesquisas sobre esse fenômeno, com o intuito de encontrar outras 

causas que vão para além daquelas exteriores ao indivíduo, daí a relevância 

acadêmica desse estudo, que abre mais um espaço de discussão e análise de 

dados referentes a essa demanda que interfere diretamente na construção social do 

cidadão, posto que, professores ausentes da sala de aula por adoecimento não são 

capazes de desempenhar adequadamente seu papel, além de haver a possibilidade 

de sua ausência adoecer outros professores. Nesse sentido, o presente estudo 
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também se justifica pela sua importância social, vez que encontrando novas causas 

para a ausência dos professores das salas de aula será possível também traçar 

novas estratégias de solução para esse problema. 

Se antes se acreditava que reformando as escolas, concedendo melhores 

condições no espaço físico de trabalho e aumentando o salário dos professores eles 

permaneceriam em sala de aula, hoje ainda se percebe sua ausência. As reformas 

das escolas, concessões de benefícios e os aumentos salariais, de um modo geral, 

não se mostraram suficientes para garantir a satisfação dos professores ao ponto de 

diminuir as estatísticas referentes às licenças por adoecimento psíquico.  

Na medida em que se lança outro olhar sobre o comprometimento com o 

desenvolvimento do processo de ensino, ampliando o alcance da análise para além 

das circunstâncias exteriores, verificando que aspectos psicológicos dos professores 

podem também contribuir para o seu adoecimento, será possível pensar em novas 

estratégias de prevenção, bem como será possível pensar em políticas públicas 

capazes de efetivamente mantê-los motivados e dentro da sala de aula, preservando 

assim o melhor funcionamento da unidade escolar. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. Breve Histórico da Educação Básica no Brasil com recorte na figura 

Docente 

Revendo a história da educação brasileira, buscou-se apontar o marco da 

evolução das políticas educacionais no Brasil. Com o descobrimento por Portugal, 

vigorava no país a prática da extração do pau-brasil e das expedições exploratórias. 

A partir do ano de 1530 o processo de colonização se inicia, com a implantação das 

Capitanias Hereditárias e da monocultura de cana-de-açúcar (ARANHA, 2006). 

A economia colonial se consolidou em torno do engenho de açúcar, 

utilizando-se de mão de obra escrava, inicialmente indígena e logo depois, de 

negros trazidos da África. Segundo o autor citado (2006), o latifúndio, a escravatura 

e a monocultura conferiam o caráter patriarcal da sociedade brasileira da época, 

centrada no poder do senhor de engenho. 

Nesse tempo, o Brasil era uma colônia de economia agrícola cujo lucro 

ficava com a metrópole. Embora Portugal tivesse o monopólio da produção do 

açúcar brasileiro, a refinaria desse produto era feita na Holanda, na França e na 

Inglaterra. Em razão disso, não havia grande interesse da Coroa em investir na 

educação da colônia, visto que a atividade econômica que ela desenvolvia não 

demandava grandes conhecimentos (HAIDAR e TANURI, 1998). 

Não obstante, religiosos foram enviados para o trabalho missionário e 

pedagógico com a finalidade de converter os nativos e impedir que os colonos se 

desviassem da fé católica. A Igreja, submetida à Coroa, era um instrumento 

importante para a garantia da unidade política.  

 

A atividade missionária facilitava sobremaneira a dominação 
metropolitana e, nessas circunstâncias, a educação assumia um 
papel de agente colonizador (ARANHA, 2006, p.139).  
 
 

No ano de 1548, o poder público da colônia, representado pelo Governo 

Geral de D. João III, estabeleceu diretrizes básicas em seu Regimento formalizando 

a conversão dos indígenas à fé católica pela catequese e pela instrução. Desse 

Regimento, segundo Ribeiro (1978), dependeria o êxito da empresa colonizadora, 

uma vez que, somente pela aculturação sistemática e intensiva do índio aos valores 
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morais da civilização ocidental e cristã é que a colonização portuguesa poderia 

estabelecer suas raízes definitivas. 

O Padre Manoel de Nóbrega fez a primeira tentativa de sistematização de 

um plano educacional brasileiro. Esse plano representava além da intenção de 

catequizar e instruir os índios, como determinava o Regimento, a necessidade de 

dominar a educação brasileira a partir de um significativo apoio da nobreza à 

colônia. Os Jesuítas, ao chegarem ao Brasil, fundaram as primeiras escolas, 

chamadas de escola das primeiras letras, correspondentes ao ensino fundamental 

de hoje, e receberam subsídios do Estado português que contribuíram para que os 

focos de cultura europeia irradiassem no Brasil colonial. Durante quase dois séculos, 

os jesuítas dominaram a educação brasileira catequizando e conferindo ensino 

elementar para crianças índias e brancas, de sexo masculino (RIBEIRO, 1978). 

Com o passar do tempo, a educação ministrada pelos Jesuítas foi se 

direcionando para a classe mais elitizada. Segundo Romanelli (2014), os colégios 

passaram a conferir educação média para os filhos dos senhores de engenho, 

preparando-os para o ingresso na vida sacerdotal e para estudos superiores em 

universidades europeias. 

De acordo com Aranha (2006), desde o sec. XVI os jesuítas montaram uma 

estrutura de três cursos a serem seguidos depois que se concluísse a escola de ler, 

escrever e contar, eram eles: o curso de letras humanas, de nível médio, onde 

meninos brancos e mamelucos aprendiam latim e gramática; o curso de filosofia e 

ciências ou artes, de nível superior, que abria possibilidade para que seguissem as 

carreiras liberais como direito e medicina, e finalmente o curso de teologia e ciências 

sagradas, de nível superior e que viabilizava a formação de padres e mestres. 

Em 1759, o rei de Portugal expulsou os padres jesuítas do Brasil, 

influenciado pelo Marquês de Pombal, vez que este chamou a atenção do rei para o 

fato de que tais padres estavam mais comprometidos com a Companhia de Jesus 

do que com a Coroa. A partir daí, o Estado passou a assumir, pela primeira vez, a 

responsabilidade pela educação (ARANHA, 2006). 

Militão e Miralha (2012), citando Monlevade (1997), afirmam que durante 

mais de dois séculos de dominação da educação brasileira, os jesuítas deixaram o 

Brasil após fundarem dezessete colégios secundários e ao redor deles, dezenas de 

escolas de primeiras letras. 
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O regime educacional jesuíta foi substituído por aulas régias, que consistiam 

em um sistema não seriado de aulas avulsas, ministradas por professores mal 

remunerados e vitalícios. A remuneração desses professores era custeada por um 

tributo colonial, criado especificamente para tal fim, em 1772, chamado subsídio 

literário, que incidia sobre a venda de carne nos açougues e sobre a cachaça 

(ROMANELLI, 2014). 

 

1.1. A Educação no Império 

 

Com a chegada da família Real em 1808, a educação começou a tomar 

novo rumo, isso porque a Corte portuguesa, instalada no Brasil, precisava criar uma 

estrutura para dar suporte à nova administração da Colônia. Foram criados no Brasil 

os primeiros cursos superiores não teológicos. Gadotti (1993) afirma que a 

preocupação da Monarquia portuguesa era apenas com a formação de quadros 

militares e administrativos necessários à sua manutenção. A presença da família 

real no Brasil provocou sensíveis mudanças para a educação, mas apenas para o 

ensino superior. 

A Constituição do Império de 1824 estabeleceu o princípio de que a 

instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos. No entanto, a sociedade 

brasileira naquela época era, em sua maioria, constituída de escravos, portanto, não 

cidadãos (OLIVEIRA, 2007). 

Essa primeira lei sobre educação pública acabou fracassando em razão de 

sua falta de instrução acerca das condições materiais para implantação da norma, 

mas os filhos de famílias ricas eram educados em casa por preceptores, ou, em 

outros casos, os pais se reuniam para contratar professores que dessem aulas em 

conjunto para seus filhos em lugares específicos, sem vínculo com o Estado.  Para 

os demais segmentos sociais restavam poucas escolas públicas cujas atividades se 

restringiam à instrução elementar de ler, escrever e contar (ARANHA, 2006). 

   Em 1834, com o Ato Adicional de emenda à Constituição de 1824, o poder 

central se reservou o direito de promover a educação superior em todo o Império e a 

educação no Município da Corte, transferindo às Províncias (futuros Estados) o 

dever de promover a educação primária e secundária em suas jurisdições. Em linhas 

gerais, a educação da elite ficou a cargo do poder central e a do povo a cargo das 
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Províncias, desamparadas financeiramente pelo governo central (HADIR; TANURI, 

1998). 

No que se refere ao ensino secundário, a descentralização da educação, 

ocorrida em 1834, foi chamada de pseudodescentralização (ARANHA, 2006), vez 

que, em 1837 foi fundado, no Rio de Janeiro, o Colégio D. Pedro II, que ficou sob 

jurisdição da Coroa, atendendo diretamente à elite intelectual e servindo de padrão 

para os demais liceus do país. Os liceus provinciais eram estabelecimentos oficias 

de ensino que reuniam as antigas aulas régias, sem muita organização, em função 

da falta de recurso das províncias (ROMANELLI, 2014). 

Aranha (2006) afirma que a educação se arrastaria por todo século XIX 

desorganizada e anarquizada. Não havia articulação entre o ensino primário e o 

secundário; não havia prédios escolares; o precário sistema de tributação não 

permitia a preparação de mestres ou sua remuneração decente. Nesse sentido, não 

era boa a qualidade do ensino público, os professores eram improvisados e 

incompetentes, e, devido aos baixos salários, eram obrigados a se dedicarem a 

outras atividades ao mesmo tempo.  

Enquanto isso, em relação ao ensino secundário, vários colégios de 

iniciativa privada começaram a ser abertos para atender a elite de todo o país, 

quanto ao ensino primário, ficou fadado ao abandono, marcando ainda mais o 

caráter classista e acadêmico do ensino brasileiro (ROMANELLI, 2014). 

 

1.2.  A Educação na República 

 

No período republicano, a partir de 1889, poucas alterações ocorreram no 

campo da educação, uma vez que a Constituição da República praticamente não 

modificou a divisão de responsabilidades educacionais estabelecidas pelo Ato 

Adicional de 1834. Com a descentralização do ensino fundamental, cresceu o 

interesse pela formação de professores, que contou com a iniciativa pioneira de 

alguns Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, que abriram 

Escolas Normais, servindo de modelo para os demais Estados (ARANHA, 2006). 

Hilsdorf (2005), citada por Aranha (2006), afirma que durante a década de 

1890 a 1900, os republicanos cafeicultores redesenharam e reproduziram todo 

sistema do ensino público paulista, oferecendo uma escola ideal para todas as 

camadas sociais, pois criaram ou reformaram as instituições, da escola infantil ao 
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ensino superior. Porém, não se tratou de uma efetivação da democratização do 

ensino, vez que as escolas tinham poucas vagas disputadas pela classe média, 

enquanto a elite continuava com a educação com preceptores em casa. Os pobres, 

segundo a autora, permaneciam à margem. 

Durante toda a Primeira República (1889-1930) muitas reformas 

educacionais foram experimentadas no país, mas a maioria se limitava ao Distrito 

Federal e servia de modelo para os Estados da Federação sem, contudo, se 

tornarem obrigatórias. Durante a década de 1920 alguns Estados também 

implementaram reformas, notadamente os Estados do Sudeste, sobretudo o estado 

de São Paulo (MILITÃO e MIRALHA, 2012). 

Na Era Vargas (1930-1945), importantes transformações na área 

educacional foram estabelecidas. O governo provisório criou o Ministério da 

Educação e da Saúde Pública, que tinha como seu primeiro ministro Francisco 

Campos, que implantou a reforma Francisco Campos de organização do ensino 

superior, secundário e comercial. Porém, tal reforma deixou completamente 

marginalizados o ensino primário e vários ramos do ensino secundário 

(ROMANELLI, 2014). 

Em 16 de julho de 1934, foi promulgada uma nova Constituição Federal que 

trouxe no seu bojo uma série de preceitos defendidos pelos educadores da 

Associação Brasileira de Educação e que mais tarde foram traduzidos no Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova.  Além de estabelecer que a educação era direito 

de todos, ela determinou a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário, e 

ainda, pela primeira vez no país, estabeleceu a vinculação de percentuais 

orçamentários mínimos vindos da União, dos Estados e dos Municípios para 

Educação (LOURENÇO FILHO, 1978). 

No período do Estado Novo (1937-1945), porém, a Carta de 1934 foi 

substituída pela Constituição outorgada de 1937, que pouco tratou de Educação. A 

partir de 1942, o ministro da Educação Gustavo Capanema deu início a uma reforma 

que envolveu uma série de decretos-lei que contemplavam todos os ramos do 

ensino primário e secundário. Esses decretos foram chamados de Leis Orgânicas do 

Ensino (ROMANELLI, 2014). 

Com o golpe militar de 1964, a estrutura do ensino primário e secundário em 

vigor sofreu sensível alteração. A Lei 5.692/71 fixou diretrizes e bases para o ensino 

de 1º e 2º graus, e determinou que o ensino de 1º grau deveria durar oito anos, 
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mediante a junção do antigo curso primário e do ciclo ginasial do ensino médio 

(SAVIANI, 1997). 

O autor citado nos apontamentos acima (1997) afirma que findo o regime 

militar em 1985, o Congresso Nacional inicia o processo de elaboração da nova 

Constituição da República Federativa do Brasil (CR/88).  A Carta Magna de 1988, 

chamada de Constituição Cidadã, estabeleceu muitos direitos sociais que 

produziram reflexos no campo da educação.  

Em relação ao ensino fundamental, além da mudança de nomenclatura, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CR/88), no seu artigo 208, 

inciso I, determina que “(...) o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 

os que a ele não tiveram acesso na idade própria.” Os preceitos educacionais 

estabelecidos na CR/88 foram regulamentados pela Lei 9.394/96, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, a LDB/96. 

O artigo 5º da LDB/96 reafirma que a prioridade de atendimento das esferas 

administrativas é o Ensino Fundamental (EF), portanto Estados e Municípios são 

responsáveis, respectivamente, por assegurar e oferecer com prioridade o ensino 

fundamental. 

Segundo Militão e Miralha (2012), a concentração da maior parte das 

matrículas do ensino fundamental nas redes municipais é consequência da 

implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF), que determinou que 60% dos recursos 

destinados à educação deveriam ser direcionados para o Ensino Fundamental e 

distribuídos entre Estados e Municípios de acordo com o número de matrículas.  

As Leis 11.114/05 e 11.274/06 alteraram o art. 32 da LDB/96 para definirem 

que, além de obrigatório, o EF teria duração de nove anos e deveria ser iniciado aos 

seis anos de idade do aluno, portanto, durante esse período visa-se à formação 

básica do cidadão mediante o desenvolvimento da sua capacidade de aprendizado, 

da compreensão do ambiente natural e social, do fortalecimento dos vínculos 

familiares e dos laços de solidariedade humana, entre outras habilidades (art. 32, I, 

II, III, IV da L 9.394/96).  

Há pouco tempo, a Emenda Constitucional nº 59/09 estendeu a 

obrigatoriedade do ensino para a faixa etária de quatro a dezessete anos de idade, 

alcançando assim a educação infantil da pré-escola, o ensino fundamental e o 
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médio. Na medida em que a CR/88 torna obrigatório o ensino de educação básica 

para todos, ela constitui o Estado em devedor e garantidor das vagas para todos os 

estudantes. 

 

1.3. Desafio da Educação para o sec. XXI 

 

O séc. XXI chegou com alguns desafios importantes para o sistema 

educacional brasileiro mas, dentre eles, dois parecem ser considerados mais 

urgentes: a qualidade da educação e a valorização do professor. Na direção do 

primeiro desafio, Lisete Regina Gomes Arelaro, no seu texto O ensino fundamental 

no Brasil: avanços, perplexidades e tendências, afirma que: 

 

O primeiro impasse do ensino fundamental público no Brasil diz 
respeito à necessidade de se criar um novo modelo de referência de 
‘qualidade escolar’, em que o ensino para todos possa significar, 
genuinamente, ‘ensino de qualidade para todos’ (2005, p. 1048). 
 
 

Com um atraso de mais de um século, o Estado universalizou o direito à 

educação por meio da obrigatoriedade e gratuidade de acesso ao ensino 

fundamental, porém o que se observou até aqui foi uma perda dramática da 

qualidade de ensino. O aumento do número de crianças em sala de aula e a 

multiplicação das turmas para dar conta da grande demanda acabam por dificultar o 

acompanhamento do desenvolvimento de cada aluno. O impasse agora se desloca 

do acesso à educação para a qualidade da educação (MILITÃO e MIRALHA, 2012). 

Em 1990, quando Brasil assinou a Declaração Mundial da Educação para 

Todos, o país estava entre os sete piores do mundo em qualquer nível ou 

modalidade de ensino. Sua intenção era fazer o que fosse preciso para reverter esse 

quadro. Várias políticas educacionais foram tomadas, entre elas a adoção das 

classes de aceleração, que permitiram que alunos defasados cronologicamente 

fossem matriculados em séries mais avançadas, os ciclos escolares e as promoções 

automáticas, que impediram que o aluno fosse retido em séries dentro do mesmo 

ciclo. Tais medidas modificaram as estatísticas sobre o ensino fundamental no 

Brasil, diminuindo significativamente o número de repetência e evasão escolar, 

porém a um preço muito alto (TIRAMONTI, 1997). 



25 
 

 

Com Arelaro (2005) e fundamentando o segundo desafio atual da educação, 

professores e especialistas se sentiram desrespeitados e desautorizados com 

relação à função que consideravam ser de sua exclusiva competência, a saber, a 

avaliação pedagógica e educacional dos seus alunos. De acordo com a autora, 

essas medidas provocaram sequelas educacionais tanto nos professores quanto nos 

alunos, que, não raras vezes, chegam aos anos finais do ensino fundamental sem 

domínio mínimo de leitura e escrita. “Em nome da racionalidade, implantou-se uma 

profunda dicotomia entre qualidade e quantidade, que não existia” (p. 1050). 

Garantir a matrícula para todos foi um grande avanço, porém não se 

mostrou suficiente. É preciso que o aluno permaneça na escola e se desenvolva 

com qualidade dentro dela, mas para isso também é preciso que o professor volte a 

ver sentido na sua atuação enquanto mestre, enquanto transmissor e avaliador do 

conhecimento de seus alunos (Arelaro, 2005). Esses parecem ser atualmente dois 

dos principais desafios para a política educacional do nosso país. 

Visando a esse objetivo, já foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação 

– PNE, por meio da Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que terá vigência de 10 

anos a partir de sua publicação, que aconteceu no dia seguinte, no Diário Oficial da 

União. De acordo com o art. 2º da lei, um conjunto de 10 diretrizes orienta a 

execução do PNE: 

Quadro I: Conjunto de 10 diretrizes orienta a execução do PNE 

 

Fonte: Estudo Sócioeconômico do Rio de Janeiro – Campos dos Goytacazes (2014) 
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Percebe-se que tanto a qualidade da educação quanto a valorização do 

professor fazem parte desse conjunto de diretrizes, o que remete a uma constatação 

de que ambos os desafios apontados pelos teóricos da educação vem sendo 

considerado pelo Poder Legislativo em âmbito nacional e deverá nortear as 

legislações estaduais e municipais. 

Há algum tempo o Ministério da Educação (MEC) vem fazendo avaliações 

de desempenho educacional em todo o país. De acordo com os Estudos 

Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, realizado em 2014, 

pela Secretaria Geral de Planejamento do Tribunal de Contas Estadual, em 2007, o 

MEC apresentou o primeiro Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, 

relativo a 2005. Ele é um indicador sintético de qualidade educacional que 

correlaciona dois indicadores habitualmente utilizados para observar nosso sistema 

de ensino: desempenho em exames padronizados e rendimento escolar (taxa média 

de aprovação dos estudantes na etapa de ensino). O indicador final é a pontuação 

no exame padronizado (Prova Brasil) regularizada pelo tempo médio, em anos, para 

a finalização de uma série naquela etapa de ensino. A proficiência média e 

padronizada para o IDEB varia entre zero e dez. 

No que se refere às unidades federativas, a proposta reiterada no Plano 

Nacional de Educação é a de que os resultados do IDEB dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental passem de 3,8 em 2005 para 6,0 em 2021.  

 

Quadro II – Avaliações do IDEB do Rio de Janeiro e metas estipuladas pelo PNE 

 
Fonte: Estudo Sócioeconômico do Rio de Janeiro – Campos dos Goytacazes (2014) 

 

 No entanto, verifica-se no quadro II, que no caso do estado do Rio de 

Janeiro, no que se refere aos anos iniciais do Ensino Fundamental, o IDEB global 

obtido em 2013 ficou abaixo da média proposta pelo PNE. 
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2. O Processo de Adoecimento Psíquico  

 

O aumento significativo do número de alunos atendidos pela rede pública, 

somado às políticas educacionais estabelecidas com o fim de mudar as estatísticas 

sobre a educação brasileira, que segundo Arelaro (2005), resultaram num 

sentimento de desrespeito e desautorização do professor, são indicadores que 

apontam para o crescimento alarmante dos casos de adoecimento psíquico dos 

professores.  

Porém, conceituar adoecimento psíquico não é uma tarefa simples. Os 

fenômenos psicológicos são considerados complexos e muitas são as teorias que se 

esforçam para descrevê-los e explicá-los. 

No inicio das civilizações era comum atribuir ao sobrenatural as causas dos 

problemas de ordem mental. Somente no séc. V a.C. o pensamento grego começou 

a elaborar conceitos naturais para diversos eventos do mundo, dentre eles um 

conceito natural para loucura. Nesse período, Hipócrates procurou relacionar 

distúrbios do cérebro com transtornos mentais, tentando descartar as atribuições 

feitas a deuses e demônios. Ele estabeleceu uma base neuro-humoral para o 

temperamento e para a loucura, relacionando-os com as diversas formas da bile. De 

acordo com o médico grego,  

 

Haveria quatro humores corporais: sangue, bílis amarela, bílis negra 
e fleuma. Esses humores resultavam da combinação de quatro 
qualidades básicas da natureza: calor, frio, umidade e aridez. As 
pessoas seriam classificadas de acordo com quatro temperamentos 
correspondentes: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. O 
funcionamento da personalidade atingia nível ótimo ao ser alcançada 
a carsis, ou seja, a interação perfeita das forças internas e externas 
(NUNES, BUENO E NARDI, 2001, p.01). 
 

 

Segundo Foucault (2000), em A história da loucura, Areteu (150 d.C.) 

classificou as doenças mentais a partir do seu prognóstico e Galeno (130-200 d.C) 

estudou o sistema nervoso e considerava os transtornos mentais como distúrbios 

cerebrais. O médico Alexandre de Tralles (525-605), da cidade de Bizâncio, capital 

do Império Romano, foi o primeiro a se referir a uma enfermidade circular de humor. 

Nunes, Bueno e Nardi (2001) afirmam que no séc. XVII começou a surgir um 

período de transição, de distanciamento das crenças antigas e aproximação e 

aplicação de critérios metodológicos científicos sobre as doenças mentais. Nesse 



28 
 

 

tempo, a psiquiatria começou a ganhar visibilidade e a medicina passou a se 

interessar pelo doente mental. O sec. XVIII foi marcado pela força de critérios 

racionais e científicos na medicina. 

Os mesmos autores (2001) declaram que na França, Phillippe Pinel 

revolucionou o tratamento das enfermidades mentais retirando os doentes da 

condição de acorrentados nas prisões onde viviam. Procedimento semelhante 

aconteceu na Itália por meio da luta de Vincenzo Chiarugi por um tratamento mais 

humanizado aos doentes mentais. 

Nos séculos XIX e XX, Emil Kraepelin (1856-1926) e Sigmund Freud (1856-

1939) influenciaram significativamente o pensamento psiquiátrico. Kraepelin 

diferenciou a demência precoce (hoje, esquizofrenia) da insanidade maníaco-

depressiva (transtornos de humor). Segundo o autor citado (2001), esse foi um 

passo decisivo para uma prática clínica fundamentada na observação e evolução. 

Em 1900, Freud publicou A interpretação dos sonhos, considerado um marco para a 

compreensão da mente humana no que se refere aos seus aspectos psicológicos, 

demonstrando a existência do inconsciente. 

Diante desse breve panorama acerca do surgimento da psiquiatria, Nunes, 

Bueno e Nardi (2001), procuram definir seu objeto tomando como referência as 

outras especialidades da medicina.  

Os autores (2001) afirmam que há psiquiatras que se atentam às alterações 

físicas de seus pacientes, procurando estudar variações bioquímicas. Há outros que 

procuram acentuar os conflitos psicológicos conscientes e inconscientes que 

estariam na raiz da enfermidade mental. Há ainda os psiquiatras sociais que buscam 

as influências dos aspectos econômicos e dos valores religiosos e morais que 

limitam o homem desde sua entrada no mundo.  

A Psicopatologia, portanto, é a ciência que estuda as anormalidades 

psíquicas, aquelas que não estão localizadas em algum órgão específico do corpo, 

mas que estão relacionadas à mente e às emoções do sujeito, sendo capaz de 

interferir nas suas relações com os outros e com o mundo (PAIN,1993). 

 Para estudar as anormalidades psíquicas podemos nos utilizar de diferentes 

teorias. Dalgalarrondo (2008) apresenta uma relação das principais correntes 

teóricas da Psicopatologia alinhadas em pares antagônicos: 

A primeira corrente se refere à Psicopatologia Descritiva e à Psicopatologia 

Dinâmica. A primeira se interessa pela forma das alterações psíquicas, pela 



29 
 

 

estrutura dos sintomas, por aquilo que caracteriza a experiência do adoecimento 

como sintoma mais ou menos típico; já a Psicopatologia Dinâmica se interessa pelo 

conteúdo da experiência, pelos movimentos internos de afetos, desejos e temores 

do sujeito, sua vivência particular, pessoal, não necessariamente categorizada em 

sintomas previamente descritos (IBDEM, 2008). 

A segunda correlação de teorias diz respeito à Psicopatologia Médica e à 

Psicopatologia Existencial. A perspectiva médico-naturalista se atém a uma noção 

de homem fundamentada no corpo, no ser biológico como espécie natural e 

universal. Assim, o adoecimento mental é visto como um mau funcionamento do 

cérebro, uma desregulação, uma disfunção do aparelho biológico; na perspectiva 

existencial, o doente é percebido como existência singular, como ser lançado a um 

mundo que é apenas natural e biológico na sua essência, mas que é 

fundamentalmente histórico e humano. Nesse sentido, a doença mental não é vista 

como disfunção biológica ou psicológica, mas sim, como um modo particular de 

existência, um modo particularmente doloroso de ser no mundo e com os outros 

(IBDEM, 2008). 

A terceira faz referência à Psicopatologia Comportamental - Cognitivista e à 

Psicopatologia Psicanalítica.  Na visão comportamental, o indivíduo é visto como um 

conjunto de comportamentos observáveis, verificáveis, que são condicionados por 

estímulos específicos e gerais, e por certas leis e determinantes do aprendizado. 

Associada a essa visão, a perspectiva cognitivista fixa sua atenção sobre as 

representações cognitivas conscientes de cada indivíduo. Os sintomas resultam de 

comportamentos e representações cognitivas disfuncionais, aprendidas e reforçadas 

pela experiência sócio-familiar; já na visão psicanalítica, o sujeito é visto como ser 

determinado por forças, desejos e conflitos inconscientes. Os sintomas e síndromes 

mentais são considerados formas de expressão de conflitos, predominantemente 

inconscientes, de desejos que não podem ser gratificados, de temores aos quais o 

indivíduo não tem acesso. A resultante desse emaranhado de forças inconscientes é 

o que se identifica como sintoma psicopatológico (IBDEM, 2008). 

Na quarta correlação de teorias que se propõem a estudar as 

anormalidades psíquicas aponta-se a Psicopatologia Categorial e a Psicopatologia 

Dimensional. No primeiro caso, os transtornos mentais específicos podem ser 

percebidos como entidades completamente individualizadas, com contornos e 

fronteiras bem delimitados; no segundo caso, haveria dimensões dos tipos 
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patológicos englobando os espectros menos graves até os mais graves (IBDEM, 

2008). 

O quinto par antagônico de teorias apresenta a Psicopatologia Biológica e 

a Psicopatologia Sociocultural. A psicopatologia biológica dá ênfase aos aspectos 

cerebrais, neuroquímicos ou neurofisiológicos das doenças e dos sintomas mentais. 

A raiz de todo transtorno mental está nas alterações de mecanismos neurais e em 

determinadas áreas e circuitos cerebrais. A perspectiva sociocultural, no entanto, 

visa a estudar os transtornos mentais como comportamentos desviantes que surgem 

em função de certos fatores socioculturais como discriminação, pobreza, migração, 

estresse ocupacional, desmoralização sócio-familiar, entre outros (IBDEM, 2008). 

Por fim, a sexta e última corrente opõe a Psicopatologia Operacional - 

Pragmática à Psicopatologia Fundamental. Na visão operacional-pragmática, os 

conceitos de transtornos mentais e sintomas são elaborados e tomados de modo 

arbitrário, levando em consideração sua utilidade pragmática, clínica ou voltada para 

a pesquisa. Não são questionadas a natureza da doença ou do sintoma nem os 

fundamentos filosóficos ou antropológicos de determinada definição. Esse é o 

modelo adotado pelas modernas classificações de transtornos mentais; o Manual de 

Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-V, publicado em maio de 

2013 pela American Psychiatric Association - APA e a Classificação Internacional de 

Doenças – CID-10, publicada em novembro de 2006 pela Organização Mundial de 

Saúde - ; em contrapartida, a Psicopatologia Fundamental, de base psicanalítica, 

visa a pesquisar a doença psicopatológica sob a perspectiva dos fundamentos de 

cada conceito psicopatológico. Além disso, enfatiza a noção de doença mental como 

pathos, que significa sofrimento, paixão e passividade (IBDEM, 2008).  

Como se pode observar para cada pensamento teórico há uma noção 

específica e diferenciada do que seja doença, transtorno ou sintoma psíquico. No 

que se refere ao diagnóstico, na medicina em geral se procura reconhecer uma 

doença por meio de seus sintomas, sinais, origem e evolução. O diagnóstico em 

psiquiatria, porém, não é tão simples de se operacionalizar, a maioria dos 

transtornos psiquiátricos não tem suas causas específicas determinadas. O que não 

impede de se admitir sua existência. Apesar de não se adequar ao modelo médico 

de diagnóstico, a prática psiquiátrica é impossível sem o estabelecimento de 

padrões universais de categorização (MIRANDA,1993). 
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Dalgalarrondo (2008), afirma que muito se discute sobre o valor e os limites 

do diagnóstico psiquiátrico, havendo inclusive, duas posições extremas: a primeira 

afirma que o diagnóstico em psiquiatria não tem valor algum, pois cada indivíduo é 

uma realidade única e inclassificável, e o diagnóstico psiquiátrico apenas serviria 

para rotular as pessoas; e, a segunda posição sustenta que o valor e o lugar do 

diagnóstico em psiquiatria são os mesmos do diagnóstico nas outras especialidades 

médicas, ou seja, visa a conceder um norte para o tratamento. Nesse sentido o 

diagnóstico é o elemento principal e mais importante da prática psiquiátrica. 

Na tentativa de atender a uma crescente necessidade de categorizar tanto 

uma linguagem comum, quanto critérios para pesquisa começaram a ser 

elaborados, na década de 70, instrumentos diagnósticos padronizados que 

provocaram mudanças importantes nos sistemas de classificação utilizados em 

Psiquiatria. Esses materiais atendem à perspectiva operacional-pragmática da 

Psicopatologia (ALMEIDA e JUCÁ, 2002). 

Nos dois sistemas de classificação psiquiátrico aceitos pela comunidade 

médica é utilizado o termo Transtorno para evitar problemas relativos aos termos 

doença e enfermidade. Necessário se faz, então, diferenciar enfermidade, doença, 

síndrome e transtorno em psiquiatria.  

Os autores acima citados (2002) asseveram que Enfermidade diz respeito a 

um sofrimento subjetivo relatado pelo indivíduo e que Doença é associada a 

alteração objetivamente evidenciada de algo que possa ser objeto de percepção 

pelo médico, e que tem uma etiologia conhecida. Nesse sentido, doença se 

manifestaria no corpo físico, é algo palpável, objetivo. A enfermidade, porém, se 

apresenta como algo para além desse corpo, só percebido a partir do discurso do 

enfermo. 

De acordo com Nunes, Bueno e Nardi (2001), Síndrome é o estado mórbido 

com sinais e sintomas que mantém relação temporal e que pode ser resultado de 

diferentes etiologias, já o Transtorno é empregado para indicar a existência de um 

conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente identificáveis. Segundo os 

autores, transtorno é mais específico que síndrome, mas não atinge a força de 

doença. 

 Segundo Akiskal, citado por Almeida e Jucá (2002), é pela dificuldade de se 

estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fatos e as manifestações 

psicopatológicas, que se tem preferido operar mais com descrições sindrômicas do 
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que com entidades nosológicas em Psiquiatria. Por esse motivo, os atuais sistemas 

de classificação psiquiátrica tem utilizado o termo Transtornos (disorders) Mentais e 

não doenças mentais. 

A Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição, de 2006 - (CID-10) 

se refere a Transtorno Mental como sendo um conjunto de sintomas ou 

comportamentos clinicamente reconhecíveis associado, na maioria dos casos, a 

sofrimento e interferência com funções pessoais. O capítulo V se refere aos 

Transtornos Mentais e Comportamentais.  

 

Quadro III - Capítulo V – Transtornos  Mentais e Comportamentais (F00-F99) 

Fonte: CID-10 

 

 

De acordo com pesquisas de Araújo e Sousa (2013), Dohms, Lettnin, 

Stobäus e Mosquera (2012), Aredes e Alves (2012), Ferreira (2011), o transtorno 

depressivo e o transtorno de ansiedade são os que mais acometem professores em 

estado de adoecimento psíquico.  

O Transtorno Depressivo ou as Síndromes Depressivas tem como 

elementos mais característicos o humor triste e o desânimo (DEL PINO, 2003). 

Segundo Dalgalarrondo (2008), elas caracterizam-se por uma multiplicidade de 

sintomas afetivos, instintivos e neurovegetativos, ideativos e cognitivos, relativos à 

auto-valoração, à vontade e à psicomotricidade.  

Dentre esses sintomas podemos citar: perda de interesse e do prazer 

(anedonia), energia reduzida com cansaço aumentado, diminuição de concentração 

e atenção, dificuldade em tomar decisão, sentimento de desvalor, variação de 

humor, isolamento social, baixa autoestima, ideias de inutilidade e sentimento de 

F00-F09 Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos (demências, delirium, síndromes amnésticas, 
síndromes por lesão cerebral. 
F10-F19 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa(álcool, opióides, 
canabióides, sedativos ou hipnóticos, cocaína, estimulantes, alucinógenos, tabaco, solventes voláteis) 
F20-F29 Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes  
F30-F39 Transtornos do humor [afetivos] (depressão, mania, bipolar, transtornos persistentes) 
F40-F48 Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o “stress” e transtornos somatoformes 
(transtorno de ansiedade, fóbicos, obsessivo-compulsivo, dissociativos, somatoformes, reação a estresse) 
F50-F59 Síndromes comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e a fatores físicos (transtornos 
alimentares, de sono, disfunção sexual, associados ao puerpério, abuso de substâncias que não produzem 
dependência) 
F60-F69 Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto 
F70-F79 Retardo mental 
F80-F89 Transtornos do desenvolvimento psicológico 
F90-F98 Transtornos do comportamento e transtornos emocionais que aparecem habitualmente durante a 
infância ou a adolescência 
F99 Transtorno mental não especificado 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f00_f09.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f10_f19.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f20_f29.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f40_f48.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f50_f59.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f60_f69.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f70_f79.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f80_f89.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f90_f98.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f90_f98.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f99_f99.htm
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culpa, visões pessimistas do futuro, ideação suicida, alteração do sono (ARAÚJO E 

SOUSA, 2013) 

Hofer (1996) e Del Pino (2003) afirmam que fatores biológicos, genéticos e 

neuroquímicos têm importante peso nos diversos quadros depressivos, e do ponto 

de vista psicológico, as síndromes depressivas têm uma relação fundamental com 

as experiências de perda. 

O Transtorno de Ansiedade ou as Síndromes Ansiosas podem ser 

ordenadas em dois grandes grupos: os quadros em que a ansiedade é constante e 

permanente (ansiedade generalizada, livre e flutuante) e quadros em que há crises 

de ansiedade repentinas e mais ou menos fortes. São as chamadas crises de 

pânico, que podem configurar, se ocorrerem com alguma frequência, o transtorno de 

pânico (HOLLANDER; SIMEON, 2004). 

A Ansiedade Generalizada caracteriza-se pela presença de sintomas 

ansiosos excessivos, na maior parte dos dias, por pelo menos seis meses. A pessoa 

vive angustiada, tensa, preocupada, nervosa ou irritada. Nesses quadros, são 

frequentes sintomas como insônia, dificuldade em relaxar, angústia constante, 

irritabilidade aumentada, dificuldade em se concentrar. São também comuns 

sintomas físicos como dores de cabeça, dores musculares, dores ou queimação no 

estômago, taquicardia, tontura, formigamento e sudorese fria (DALGALARRONDO, 

2008). 

As Crises de Pânico são manifestações intensas de ansiedade, nas quais 

acontece uma significativa descarga do sistema nervoso autônomo. Assim, ocorrem 

sintomas como: batedeira ou taquicardia, suor frio, tremores, desconforto respiratório 

ou sensação de asfixia, náuseas, formigamentos em membros e/ou lábios. Nas 

crises mais fortes, o indivíduo pode experimentar diversos graus de 

despersonalização que se revela como sensação de cabeça leve ou vazia, de o 

corpo ficar estranho, sensação de perda do controle, estranhamento de si mesmo. 

Pode ocorrer também a desrealização que se caracteriza pela sensação de que o 

ambiente, antes familiar, parece estranho, diferente, não familiar. Além disso, ocorre 

com frequência nas crises de pânico um considerável medo de ter um ataque do 

coração, um infarto, de morrer e/ou enlouquecer (COSTA PEREIRA, 1997). 

Ainda de acordo com o autor citado (1997), as crises são de início repentino, 

atingindo seu ápice em 5 a 10 minutos e são de curta duração, não ultrapassam 

mais que uma hora. Muitas vezes são provocadas por determinadas condições, 
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como: aglomerados humanos, sensação de estar “preso” ou com dificuldade para 

sair em congestionamentos no trânsito, supermercados com muita gente, shopping 

centers, situações de ameaça, etc.  

O Transtorno de Pânico, por sua vez, ocorre quando as crises são 

recorrentes, com desenvolvimento do medo de ter novas crises, preocupações sobre 

possíveis implicações da crise como perder o controle, ter um ataque cardíaco ou 

enlouquecer, e sofrimento subjetivo importante (NARDI; VALENÇA, 2005). 

 

2.1.  Relação de Trabalho e Saúde  

 

A Organização  Mundial de Saúde (OMS/1946) a define como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e afirma que ela não consiste apenas na 

ausência de doenças e enfermidades. Ainda que tal conceito seja criticado por visar 

a uma perfeição intangível (SEGRE e FERRAZ, 1997), é possível, por via reversa, 

pensar em adoecimento como sendo um processo, um estado de mal-estar físico, 

mental ou social.  

Camargo (2010) ressalta que no Brasil a Lei 8080/90, que institui o Sistema 

Único de Saúde, estabelece o trabalho como sendo um dos fatores determinantes e 

condicionantes da saúde. Nesse sentido, para manter sua integridade é preciso que 

o homem encontre condições favoráveis no seu ambiente de trabalho. 

A relação do trabalho com os processos psíquicos começou a ser estudada 

no séc. XX a partir da aplicação dos princípios tayloristas e fordistas que foram 

criados para racionalizar o trabalho. Em linhas gerais, tais princípios se baseiam em 

prolongadas jornadas de trabalho, ritmo acelerado da produção, fadiga física, 

automação, não participação no processo produtivo e parcelamento das tarefas. 

Essas práticas trouxeram, como consequência, graves prejuízos à saúde física e 

mental dos trabalhadores (MENDES, 2007).  

Christophe Dejours (1992), psiquiatra e psicanalista francês, foi responsável 

por várias pesquisas a respeito da psicopatologia do trabalho e apresentou os 

aspectos psicodinâmicos da relação homem-trabalho. Segundo o autor (1992), a 

organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação específica cujo impacto 

afeta significativamente o aparelho psíquico. Em certas condições surge um 

sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadora 
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de projetos, de esperanças e de desejos e uma organização do trabalho que os 

ignora. 

O aparelho psíquico seria o lugar virtual onde estariam depositadas as 

representações, os pensamentos e os conteúdos psíquicos em geral (GARCIA-

ROZA, 2002) e é também o lugar onde ficariam armazenados os efeitos da 

organização do trabalho sobre o indivíduo (MAGALHAES, 2011). 

Mendes (2007) afirma que cada sujeito reage de uma forma particular às 

dificuldades vivenciadas no ambiente de trabalho e cada um chega a esse ambiente 

com sua própria história de vida. Nesse contexto, os problemas nascem das 

relações conflituosas, nascem de um mal-estar: de um lado a pessoa e sua 

necessidade de prazer; do outro, a organização que tende à instituição de um 

automatismo e ao engessamento do trabalhador a um determinado modelo. 

Segundo a autora (2007), desde a década de mil novecentos e setenta, a 

psicopatologia do trabalho vem se interessando e pesquisando sobre a relação do 

homem com seu ambiente laborativo. De um lado encontra-se a organização do 

trabalho, com sua rigidez, imposição e restrição de atuação. Do outro, o 

funcionamento psíquico, constituído pela liberdade de imaginação e expressão dos 

desejos inconscientes. 

Na década de mil novecentos e noventa, Dejours (1992) começa a falar em 

psicodinâmica do trabalho e apresenta a organização do trabalho como sendo 

caracterizada pela mobilidade e pela mutabilidade. Já o funcionamento psíquico é 

apresentado a partir de mecanismos de mobilização subjetiva. Nessa perspectiva, 

Dejours trata o trabalhador como um agente de transformação das situações de 

trabalho, em busca de obter benefícios para a sua saúde mental. 

Betiol (1994), se referindo à teoria Psicodinâmica de Dejours, afirma que as 

condições de trabalho podem afetar a saúde física do trabalhador e que a 

organização do trabalho, que envolve divisão, sistema hierárquico, modalidades de 

comando, relações de poder e questões referentes à responsabilidade, podem 

prejudicá-lo no nível do seu funcionamento psíquico. 

Mendes (1995) declara, portanto, que o trabalho não é lugar só de 

sofrimento ou só de prazer, sua vivência é produto de uma dinâmica relação 

subjetiva permitida pela organização do trabalho. Dessa forma, a psicodinâmica 

revela que o trabalho humano ocupa um lugar relevante na construção da identidade 

do sujeito.   
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2.2. O Mal – Estar  

 

Mendes (1995) ainda ressalta que a teoria psicodinâmica do trabalho 

desenvolvida por Dejours, se fundamentou no estudo do mal-estar experimentado 

nos ambientes de laborais. O conceito de mal-estar foi cunhado por Freud em seu 

livro intitulado O mal-estar na civilização, escrito em 1929/1930. 

O pai da Psicanálise se interroga acerca de qual seria o propósito que os 

homens buscam dar às suas vidas. Ele se questiona a esse respeito fazendo 

referência aos filósofos antigos que se empenharam em encontrar o propósito da 

vida, e Freud afirma que eles mesmos se convenceram de que se não houvesse um 

propósito, a vida lhes perderia o sentido (FREUD, 1930, p.83). 

Partindo da premissa filosófica de que é preciso haver um propósito para a 

vida humana, Freud (1930) assevera que não há dúvidas de que esse propósito seja 

a Felicidade. Os homens se esforçam para obter felicidade, querem ser felizes e 

assim permanecer. A felicidade, segundo o autor (1930), se apresenta em dois 

aspectos: por um lado, visa a uma ausência de sofrimento e de desprazer; por outro, 

à experiência de intensos sentimentos de prazer. 

Num sentido mais estrito, a palavra felicidade só estaria relacionada àquele 

segundo aspecto de intenso sentimento de prazer, e ainda assim, esse sentimento 

deveria ser repentino e eventual, do contrário a sensação prazerosa produziria 

apenas uma leve gratificação. 

 

O que chamamos de felicidade no sentido mais restrito provém da 
satisfação (de preferência, repentina) de necessidades represadas 
em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma 
manifestação episódica. Quando qualquer situação desejada pelo 
princípio do prazer se prolonga, ela produz tão-somente um 
sentimento de contentamento muito tênue (FREUD, 1930, p. 84). 
 
 

Desse modo, de acordo com a teoria psicanalítica, o sujeito só é capaz de 

derivar prazer intenso de um contraste de sensações, e muito pouco de um 

determinado estado de coisas, ou de uma situação continuada. Sendo assim, 

nossas possibilidades de felicidade sempre são limitadas por nossa própria 

constituição, é da natureza humana se insatisfazer com a rotina. 

Em contrapartida, a Infelicidade segundo Freud é mais fácil de ser evitada. O 

sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso corpo, condenado à 
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decadência e à dissolução; do mundo externo, que segundo o autor, pode voltar-se 

contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e de nossos 

relacionamentos com os outros homens (FREUD, 1930).   

A dificuldade de se obter a felicidade pode ser analisada pelo viés das fontes 

de sofrimento, ou seja, o poder superior da natureza, a fragilidade dos nossos 

corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar os relacionamentos dos 

seres humanos na família, no Estado e na sociedade, limitam o poder e os desejos 

individuais. 

A força superior da natureza e a fragilidade dos corpos são aspectos com os 

quais o homem precisa se conformar, pois não é possível alterar tal realidade, ainda 

que a ciência venha evoluindo e os fenômenos da natureza sejam cada vez mais 

conhecidos, previstos e administrados, e ainda que muito se venha fazendo para 

ampliar a expectativa de vida das pessoas. Mesmo com esses avanços, catástrofes 

naturais ainda nos assolam e dizimam, e a morte é inexorável (FREUD, 1930).    

No entanto, Freud (1930) ressalta o fato de que esta realidade não possui 

um efeito paralisador, ao contrário, ela aponta na direção da atividade, da 

mobilidade, quanto mais o homem sabe sobre a natureza e sobre si, mais se 

empenha em saber. Se não é possível afastar todo o sofrimento, ele pode ser 

minimizado, e assim o homem vem vivendo, ao longo de sua história.   

 Porém, quanto à fonte social do sofrimento, o sujeito se comporta de forma 

diversa. Sequer admite que as regras que precisa seguir para se relacionar 

civilizadamente possam se apresentar como geradoras de sofrimento, vez que 

conscientemente as percebe como regras de proteção e benefício para si mesmo.  

Em função da sua própria constituição psíquica, que faz dele um ser 

desejante de prazer e ao mesmo tempo dotado de necessidades sociais, o indivíduo 

não tem escolha sobre estabelecer ou não relações com o outro e ao invés de ser 

protegido por elas, fica suscetível ao sofrimento. Nesse contexto então, Freud 

chama de espantoso o argumento que afirma que 

 
(...) o que chamamos de nossa civilização é em grande parte 
responsável por nossa desgraça e que seríamos muito mais felizes 
se a abandonássemos e retornássemos às condições primitivas 
(FREUD, 1930, p. 93).  
 

Esse argumento é espantoso uma vez que, seja qual for a maneira pela qual 

se possa definir civilização, necessário admitir que todas as coisas que o homem 
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busca para se proteger contra as ameaças decorrentes das fontes de sofrimento, 

fazem parte dessa mesma civilização. Ele busca nela os instrumentos para 

minimizar seu sofrimento sem se dar conta de que, ao se submeter às regras sociais 

de conduta, já se expõe à privação do seu prazer. 

Para conseguir o benefício da socialização e da civilidade, cuidando melhor 

de seu próprio corpo, protegendo-se desse mundo externo, dessa natureza tão 

avassaladora e buscando ampliar o universo de seus relacionamentos, o indivíduo 

deve renunciar a seus instintos, seus desejos mais primitivos e particulares em 

detrimento do que é estabelecido como regra coletiva. Essa luta de forças entre o 

individual e o coletivo, entre o interno e o externo gera o conflito psíquico, que, 

dependendo da forma como for trabalhado, pode conduzir o indivíduo a um estado 

psicopatológico.  

 

Descobriu-se que uma pessoa se torna neurótica porque não pode 
tolerar a frustração que a sociedade lhe impõe, a serviço de seus 
ideais culturais, inferindo-se disso que a abolição ou redução dessas 
exigências resultaria num retorno a possibilidades de felicidade 
(FREUD, 1930, p. 94).  
 
 

Freud sustenta que o estado de civilização nos distingue dos nossos 

antepassados animais por nossas realizações e regulamentos. Os primeiros atos de 

civilização foram a utilização de instrumentos, a obtenção de controle sobre o fogo e 

a construção de habitações (FREUD, 1930). 

De fato, segundo o autor citado (1930), o homem tinha desde os primórdios 

a necessidade de estar junto, tinha e tem uma necessidade social, e dessa condição 

nasce a civilização para servir a dois intuitos: a proteção dos homens contra a 

natureza e o ajuste de seus relacionamentos mútuos.  E é nesse último aspecto que 

reside a fonte de sofrimento que é capaz de adoecer o homem: o limite aos seus 

desejos mais particulares em beneficio da coletividade. 

Diniz (2001) assevera que a civilização é construída sobre a renúncia ao 

instinto, e essa desistência da satisfação de um instinto tem seu preço, o mal-estar, 

percebido, não raras vezes, como sintomas que estão para além dos acometimentos 

orgânicos, como é o caso da angústia. 

Freud chama de mal-estar esse conflito que surge do abrir mão de impulsos 

individuais pela vida mais segura em comunidade. E considera que ele é próprio da 
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condição humana, sendo experienciado sempre que os interesses do indivíduo são 

confrontos com os da coletividade (FREUD, 1930).   

 

2.3. O Mal – Estar e sua Relação com o Trabalho 

 

No que se refere ao trabalho, e a qualquer outra instituição seja ela familiar, 

religiosa, política ou civil, o mal-estar se estabelece em razão do relacionamento 

mais direto e estreito entre os indivíduos fazendo nascer opiniões divergentes, 

sensação de estranhamento e infelicidade. 

 Diniz (2001) sustenta que esse relacionamento direto que gera conflitos é 

fortemente evitado no ambiente educacional. A escola busca apaziguar esse 

insuportável e não deixá-lo aparecer. Em relação ao professor, este procura evitar as 

discussões sobre as minorias: o homossexualismo, a raça, a religião, a própria 

subjetividade. “Mas a negação do mal-estar tem consequências. A instituição, 

quando sutura o mal-estar, transforma-se em fonte de mal-estar” (p.205).  

A Psicanálise se estabelece sobre o princípio da cura pela palavra e, na 

medida em que o conflito é silenciado, a angústia é calada e o mal-estar é sufocado 

ocorre a produção do sintoma psíquico, gerando o adoecimento que, não raras 

vezes, se manifesta no corpo físico (FREUD, 1893). 

Zaragoza (1999) nos aponta para um dos pontos que conduz o docente a 

um extremo mal-estar: a interação do professor em sala de aula com os alunos. 

Segundo o autor (1999) a ação do mestre gera tensões, emoções e sentimentos, às 

vezes, negativos em relação aos alunos, às condições do ambiente e em relação à 

própria escola. 

Aguiar e Almeida (2006) afirmam que parece haver um mal-estar que 

comparece no não-dito, que não é expresso pela palavra, mas que se revela na 

saúde psíquica do professor. Esse adoecimento, por certo, não surge isoladamente, 

havendo sempre uma relação entre o adoecer e a vivência do sujeito em suas 

relações. 

Dejours (2004) considera que o trabalho é algo que coloca a subjetividade 

em cheque, podendo agregar valor a ela ou empobrecê-la. Diante da crescente 

desvalorização do trabalho docente e da falta de recursos para execução de suas 

tarefas, o professor vem se fragilizando cada vez mais ao longo dos últimos anos. 
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No que se refere especificamente ao adoecimento psíquico dos professores, 

existem vários estudos tentando elucidar suas causas, sinais e sintomas. 

Aguiar e Almeida (2006), citando Cordié (1998), afirmam que o mal-estar na 

educação é um fenômeno que envolve fatores externos ao sujeito, como os 

sociológicos e as condições próprias ao atuar pedagógico, bem como as demandas 

diárias, as questões profissionais e finalmente a problemática do próprio sujeito.  

Esteve (1999), analisando o mal-estar docente, o conceituou como “o 

conjunto de reações dos professores como grupo profissional desajustado devido à 

mudança social” (p. 56). O autor (1999) afirma ainda que essas mudanças não 

ocorreram apenas nas condições objetivas da execução da docência, mas também 

estão relacionadas com as mudanças do próprio cenário social onde ela se 

concretiza.  

Em seu trabalho Mudanças Sociais e Função Docente, Esteve (1999),  

aponta doze indicadores básicos para resumir as mudanças ocorridas na área da 

educação. São elas: 

O primeiro, consiste no aumento das exigências em relação ao professor 

que ultrapassam o campo cognitivo. Além de dominar a disciplina que leciona, ele 

precisa ser um facilitador da aprendizagem, pedagogo, organizador de trabalho em 

grupo, cuidador do equilíbrio psicológico e afetivo do aluno, orientador da educação 

sexual, e ainda prestar a devida atenção aos alunos especiais integrados na turma 

(IBDEM, 1999).  

O segundo, diz respeito à inibição educativa de outros agentes de 

socialização, vez que os valores básicos que deveriam ser transmitidos pela família 

passaram também para a responsabilidade da escola. Um dos fatores que 

contribuíram para essa realidade foi a saída das mulheres do ambiente doméstico 

para o mercado de trabalho. Diante dessa necessidade, as crianças passaram a ir 

para as escolas cada vez mais cedo, e acabaram perdendo muito do convívio e da 

formação familiar (IBDEM, 1999). 

Como terceiro indicador das mudanças ocorridas na área da educação, o 

autor apresenta o desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola 

que faz com que o professor deixe de ser a única fonte de transmissão de 

conhecimento. Nesse sentido, parte da valorização que se dava ao conhecimento do 

professor foi minimizada e ele passou a ser questionado dentro de um ambiente em 

que, noutros tempos, era dono da única palavra (IBDEM, 1999). 
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O quarto, aponta para a ruptura do consenso social sobre educação, que 

gera divergências nas propostas de modelos de educação para uma sociedade 

multicultural. Se antes os valores transmitidos pela escola eram identificados com 

certa clareza, hoje, diante de uma sociedade plural, não é tão simples estabelece-los 

(IBDEM, 1999). 

Em quinto lugar está o aumento das contradições no exercício da docência 

que sujeitam o professor a críticas tanto no que diz respeito ao seu plano de valores, 

quanto ao seu domínio metodológico. Tais contradições decorrem dos divergentes 

modelos de educação que vem sendo utilizados e que dificultam um equilíbrio na 

sua situação (IBDEM, 1999). 

Em sexto, pode-se perceber a mudança de expectativa em relação ao 

sistema educativo que antes era elitizado e baseado na seleção e competência, e 

agora se funda num sistema de massas incapaz de garantir um trabalho adequado 

no nível do aluno. Esse sistema de massas se mostra realmente mais flexível e 

integrador, porém, o que se percebe é uma grande desmotivação do aluno diante do 

desnivelamento daquilo que lhe é apresentado (IBDEM, 1999). 

O sétimo indicador se refere à modificação do apoio da sociedade ao 

sistema educativo que se reflete no abandono da ideia de educação como promessa 

de um futuro melhor. O que se percebe é que há, por parte da sociedade, uma 

responsabilização direta do professor por todas as lacunas e fracassos do sistema 

educativo (IBDEM, 1999). 

O oitavo descreve a menor valorização social do professor fundamentada na 

ideia de que o indivíduo se tornou professor por incapacidade de conseguir um 

emprego melhor. Há pouco tempo atrás o saber e abnegação do professor davam a 

ele status, porém, atualmente as profissões são valorizadas a partir do viés 

econômico e a ideia que se tem é a de que a escolha do magistério se dá por 

incapacidade de alcançar um emprego melhor (IBDEM, 1999). 

Em nono lugar estão as mudanças dos conteúdos curriculares exigindo 

imprescindível investimento na reciclagem dos professores através de um programa 

de atualização permanente. No momento atual, segundo o autor, trona-se 

extremamente difícil manter-se atualizado em alguma disciplina, e isso acaba por 

afetar a autoconfiança do professor (IBDEM, 1999). 

Em décimo, aparece a escassez de recursos materiais e deficientes 

condições de trabalho decorrentes da massificação do ensino. A atuação 
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competente dos professores se dá muito mais por um voluntarismo particular do que 

por consequência de condições de trabalho satisfatórias. A desvalorização salarial, 

segundo Esteve (1999) aparece em vários estudos como uma das principais causas 

do mal-estar docente.  

O décimo primeiro indicador se refere às mudanças na relação professor-

aluno marcadas por agressões verbais, físicas e psicológicas aos professores e 

colegas de classe. Se no passado os professores dominavam a sala de aula 

cometendo muitas injustiças com os alunos, hoje em dia a situação se inverteu 

drasticamente. Os professores se tornaram reféns de todo tipo de violência praticada 

por eles (IBDEM, 1999). 

Finalmente, o décimo segundo indicador das mudanças ocorridas na 

educação aponta para a fragmentação do trabalho do professor que se desdobra 

para atender às múltiplas tarefas além das aulas, como reservar tempo para 

planejar, atualizar-se, orientar alunos, atender pais, organizar atividades várias, 

assistir a seminários e reuniões de coordenação. Isso, sem contar com o fato de 

que, na maioria das vezes, o professor atua em mais de uma escola para garantir 

uma renda minimamente digna (IBDEM, 1999). 

Nesse sentido, pode-se verificar que no decorrer das últimas décadas a 

situação do professor enquanto profissional da educação vem se deteriorando, vem 

se agravando de forma considerada dramática. E diante de um quadro tão adverso, 

o professor se esforça para se manter atuante e produtivo, numa verdadeira atitude 

heroica de resistência, mas, nem todos são bem sucedidos. 

A desvalorização da figura do mestre, as condições para o exercício da 

profissão, as frustrações diante da impossibilidade de se realizar profissionalmente 

tem levado muitos professores a abandonarem o magistério e aqueles que optam 

por permanecer nele apesar de seus reveses, têm adoecido (ZARAGOZA, 1999). 

No entanto, Aguiar e Almeida (2006), analisando a Psicopatologia do 

Trabalho, informam que no início as condições do trabalho eram consideradas as 

responsáveis pelo adoecimento psíquico do trabalhador. Porém, os autores 

esclarecem que já na segunda edição de Loucura do Trabalho, Dejours (1993) 

admite que as condições do trabalho são apenas um aspecto do adoecimento, se 

somando a elas os fatores subjetivos de cada sujeito. 
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Assim, nessa nova perspectiva, sendo o trabalho caracterizado como 
ambíguo por ser um fator de promoção da saúde ou elemento para o 
desencadeamento do adoecimento psíquico, a partir do momento que o 
trabalho age como propulsor do sofrimento psíquico, torna-se comum o 
trabalhador utilizar-se de estratégias de defesa para enfrentar as situações 
de sofrimento pelas quais esta passando (AGUIAR e ALMEIDA, 2006, p. 
32). 
 
 

Por esse viés, é possível perceber que para além das graves circunstâncias 

externas que caracterizam o cotidiano dos professores, existe uma condição 

subjetiva de cada indivíduo que o direciona para resistir à adversidade ou sucumbir a 

ela. O adoecimento psíquico do professor vem ecoando como um grito silencioso, 

como um protesto sofrido de uma categoria profissional que luta por respeito e 

valorização. Os sintomas psíquicos se mostram como expressão individual de um 

sofrimento suportado coletivamente. 
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3. O Adoecimento Psíquico como Linguagem 

 

Aguiar e Almeida (2006), quando se referem ao mal-estar na educação, 

afirmam que o sofrimento vivenciado nas relações de trabalho aponta para a 

necessidade de se compreender as posições subjetivas de cada sujeito frente a elas 

e suas formas de defesa diante, inclusive, do próprio adoecimento. Segundo as 

autoras (2006), o sintoma depressivo se revela como expressão desse sofrimento, 

na modernidade, e como expressão do mal-estar docente, na educação. 

 

3.1 O Sofrimento e o Sintoma 

 

No texto Inibições, sintomas e ansiedade, escrito em 1925, Freud conceitua 

sintoma como sendo um sinal e um substituto de uma satisfação pulsional que 

permanece em estado jacente, ou seja, que permanece imóvel, inalterada e 

irrealizada. Freud (1925) afirma que a formação do sintoma é consequência do 

processo de recalcamento. 

O recalque se constitui num mecanismo de defesa que visa a manter no 

inconsciente todas as ideias e representações ligadas às pulsões e cuja realização, 

num primeiro momento, seria capaz de produzir prazer. Porém, essas ideias 

pulsionais são afastadas da consciência porque na verdade acabariam por afetar o 

equilíbrio do funcionamento psíquico do sujeito, transformando-se em fonte de 

desprazer (ROUDINESCO, 1998). 

Já a pulsão pode ser definida, pela mesma autora (1998), como a carga 

energética que se encontra na origem da atividade motora do organismo e do 

funcionamento psíquico inconsciente do homem. Em outras palavras, pulsão é a 

energia psíquica que impulsiona o sujeito na direção do objeto do seu desejo.  

Nesse sentido, diante de um desejo não gratificado, impossível de ser 

vivenciado, se operacionaliza o recalque a fim de defender o sujeito de um possível 

desprazer. E assim, como consequência de todo esse engendramento inconsciente, 

aparece o sintoma como um sinal, como uma expressão, como uma forma de 

comunicar, ao outro que queira perceber, um mal-estar, uma frustração, uma 

insatisfação, um sofrimento.  

É possível verificar todo esse processo no cotidiano dos professores. 

Inicialmente, o sonho, o ideal, a expectativa e o desejo de transferir ao aluno o 
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conhecimento que se adquiriu ao longo de anos de estudo. Em seguida, a realidade: 

falta de condições de trabalho, dificuldades relacionais, desinteresse dos alunos, 

violência, desvalorização. Diante de tal frustração emergem o sofrimento, o 

embotamento, a defesa, o recalque daquele desejo inicial (ARELARO, 2005). 

Murta (2001) declara que, a partir desse mecanismo de defesa, surge a 

necessidade, muitas vezes inconsciente, de denunciar ao outro essa frustração, e 

isso se realizará por meio do sintoma. É preciso que se revele o quanto se sofre, é 

preciso que se expresse o quanto se encontra desamparado, é preciso comunicar o 

tamanho do perigo, da ameaça. É preciso adoecer para que os outros percebam. 

Brant e Gomez (2004), analisando a diferença entre sofrimento e dor, 

afirmam que a palavra sofrimento é associada ao psiquismo e a palavra dor é mais 

usada para fazer referência ao corpo.  A respeito do sofrimento e citando Freud 

(1920), os autores afirmam que ele é o estado de expectativa frente ao perigo e 

diante da preparação para ele.  

Portanto, de acordo com Costa (1992), o sofrimento se constrói como uma 

reação, um reflexo da insistência em se viver uma dinâmica que, muitas vezes, não 

é a melhor, não é a mais satisfatória. Assim, prossegue o autor (1992) afirmando que 

é possível fazer uma associação entre o sujeito e a linguagem, na medida em que o 

sofrimento pode ser considerado como o efeito das práticas linguísticas, como uma 

consequência do uso do vocabulário corrente. O sujeito é aquilo que a linguagem lhe 

possibilita ser. Somente a linguagem pode fazer com que ele acredite ou deixe de 

acreditar em algo como ameaçador e perigoso. 

 Nesse sentido, Brant e Gomez afirmam que  

 

O sofrimento, marcado por um “estado de expectativa diante do 
perigo”, pressupõe a existência de um registro, de um código 
linguístico que permite identificar, nomear e comunicar determinadas 
percepções avaliadas como ameaça. Na preparação para enfrentá-
lo, é possível encontrar a dimensão que define o sujeito, a sua 
submissão a determinados discursos (2004, p.215). 

 
 

Portanto, a adesão a um discurso de desvalor é o que permitiria a 

representação da prática do magistério como sendo uma dinâmica frustrante e 

insatisfatória, com potencial para produzir sofrimento. O perigo da frustração pode 

estar, concretamente, no ambiente escolar e ser reconhecido como ameaça, ou 
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pode estar internalizado, como consequência de vivências particulares 

malsucedidas. 

 

3.2. Semiologia Psicopatológica e a Linguagem 

 

A correlação entre sofrimento e sintoma, fazendo com que este seja 

entendido como sinal daquele, remete essa pesquisa a uma breve reflexão sobre 

Semiologia, conceituada como a ciência dos signos e concebida pelo linguista suíço 

Ferdinand de Saussure (1970). Não obstante esteja diretamente relacionada à 

linguística, a Semiologia Geral não se restringe a ela, uma vez que o signo 

ultrapassa a esfera da língua. Dessa forma, são também signos, dentre outros, os 

gestos, as atitudes e os comportamentos não-verbais (DALGALARRONDO, 2008).  

De acordo com o referido autor (2008), o signo é o elemento fundante da 

semiologia, é um tipo de sinal. Nesse sentido, define-se sinal como qualquer 

estímulo enviado pelos objetos encontrados no mundo. Porém, o signo é um sinal 

especial, é um sinal sempre carregado de significação. 

Dalgalarrondo (2008) afirma que a Semiologia Psicopatológica trata 

especificamente dos signos que apontam para a existência de sofrimento psíquico 

ou mental. Os signos de maior importância para a psiquiatria são os sinais 

comportamentais objetivos, aqueles que podem ser observados diretamente no 

paciente, e os sintomas, considerados pelo autor (2008) como as vivências 

subjetivas proferidas pelos pacientes, seus relatos e narrativas, aquilo que o sujeito 

experimenta e que verbaliza a alguém. 

Roman Jakobson (1975) informa que os antigos estoicos subdividiram o 

signo em dois elementos básicos: signans (o significante) e signatum (o significado). 

Dessa forma, todo signo é composto: 1) pelo significante, que é o aparato material, e 

funciona como um veículo do signo; e, 2) pelo significado, aquilo que é designado e 

não está presente, funciona como o conteúdo do veículo.  

Peirce (1974) ensina que nas relações entre o significado (conteúdo) e o 

significante (aparato material) de um signo, ele pode ser caracterizado por três tipos: 

o ícone, o indicador e o símbolo. O ícone é uma espécie de signo na qual o 

elemento significante chama imediatamente pelo significado, isso se deve à 

semelhança entre eles. Um exemplo de ícone pode ser o desenho de uma casa. No 

que se refere ao indicador, também chamado de índice, a relação entre o signans e 
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o signatum é de contiguidade, ou seja, o significante é algo que aponta para o objeto 

significado. Assim, uma fumaça indica que há, ou houve, fogo naquele lugar. O 

símbolo, por sua vez, é um tipo de signo em que o significante e o significado são 

completamente diferentes, não há semelhança na aparência e tão pouco há relação 

de contiguidade. O que se tem é uma relação convencional e arbitrária. Desse 

modo, o sentido e o valor de um símbolo se submetem às relações que este 

estabelece com os outros símbolos do sistema simbólico total. Exemplo de símbolo 

é o próprio código linguístico escrito de povo. 

 Dalgalarrondo (2008) declara que os sintomas psicopatológicos têm, como 

signos, uma dupla dimensão. Eles são tanto um indicador como um símbolo. O 

sintoma como indicador se refere a um desajuste que está em outro ponto do 

organismo ou do aparelho psíquico. Portanto, a relação do sintoma com o desajuste 

é de base, é de contiguidade.  

Tais sintomas, continua o autor (2008), ao serem nomeados arbitrariamente 

passam a ser símbolos linguísticos inseridos numa linguagem. No momento em que 

o sujeito confere um nome ao sintoma, ele passa a ter o status de símbolo, de signo 

linguístico, que só pode ser assimilado dentro de um sistema simbólico já existente 

em determinado ambiente cultural.  

 

Dessa forma, a angústia manifesta-se (e realiza-se) ao mesmo 
tempo como mãos geladas, tremores e aperto na garganta (que 
indicam, p. ex., uma disfunção no sistema nervoso autônomo), e, ao 
ser tal estado designado como nervosismo, neurose, ansiedade ou 
gastura, passa a receber certo significado simbólico e cultural (por 
isso, convencional e arbitrário), que só pode ser adequadamente 
compreendido e interpretado tendo-se como referência um universo 
cultural específico, um sistema de símbolos determinado 

(DALGALARRONDO, 2008, p. 25). 
 

 

 A Semiologia Psicopatológica, portanto, se debruça especificamente sobre 

o estudo dos sinais e sintomas manifestos nos transtornos mentais, signos que 

foram produzidos dentro de um universo linguístico e que se prestam a comunicar 

ao outro algo que é vivenciado subjetiva e internamente pelo indivíduo. A partir 

dessa perspectiva, pode-se conceber o adoecimento psíquico como uma linguagem 

que comunica, que denuncia o sofrimento e o mal-estar. 

. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos delimitados nessa pesquisa, necessário se fez 

obedecer aos rigores da metodologia científica. Segundo Souza, Castelano e 

Manhães (2014), “pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação 

planejada e desenvolvida de acordo com normas consagradas pela metodologia 

científica” (p.74). Nesse sentido, apresenta-se a descrição de todas as etapas e 

procedimentos seguidos para alcançar os resultados obtidos nesse estudo. 

 

4.1 O Universo da Pesquisa 

 

A fim de delimitar o universo da pesquisa optou-se por selecionar duas 

unidades escolares localizadas no município de Campos dos Goytacazes, interior do 

estado do Rio de Janeiro, sendo uma situada na área urbana, considerada 

comunidade carente, que de agora em diante será chamada de escola (A), e oferece 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos. A escola (A) 

conta com 126 (cento e vinte e seis) profissionais, sendo 25 deles professores do 

primeiro segmento do ensino fundamental, e atende a aproximadamente mil alunos. 

A outra unidade, chamada de escola (B), também se encontra na área urbana, 

situada na periferia da cidade e abrange a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos. Ela conta com cerda de 90 profissionais, sendo 19 

deles professores do primeiro segmento do ensino fundamental, e atende a 

aproximadamente novecentos e vinte alunos. 

A escolha das escolas se deu em função de levantamento de dados 

previamente realizado junto à (SMEC) que apresentou o número de licenças 

médicas requeridas por unidade escolar. A escola (A) e a escola (B) foram as que 

apresentaram maior número de pedidos de licença no primeiro semestre do ano de 

2015, segundo esses dados. 

No que se refere aos sujeitos da pesquisa, foram selecionados os docentes 

do primeiro segmento do ensino fundamental das unidades mencionadas 

anteriormente, que aceitaram participar da pesquisa e responder ao questionário, 

mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APENDICE 

III). Essa seleção se deu ao fato de que são nessas séries iniciais, que o aluno deve 

ser alfabetizado e, dentro da educação básica, é nesse momento que o trabalho do 
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professor é mais evidenciado. A pressão pelo resultado vem inclusive da esfera 

governamental que mede o índice de desenvolvimento educacional da educação 

básica. 

A partir da Constituição de 1988, o Ensino Fundamental se tornou 

obrigatório no Brasil, e com isso foi possível verificar um aumento expressivo do 

número de alunos em sala de aula. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP), acessados em janeiro de 2016, 

referentes às matrículas iniciais no Ensino Fundamental do Primeiro Segmento, 

realizadas no ano de 2015, em escolas estaduais e municipais de todo território 

nacional foram verificadas 9.795.837 (nove milhões, setecentas e noventa e cinco 

mil, oitocentas e trinta e sete) matrículas em período parcial e 2.600.695 (dois 

milhões, seiscentas mil e seiscentas e noventa e cinco) matrículas em período 

integral. 

 No Estado do Rio de Janeiro, foram informadas 614.096 (seiscentas e 

quatorze mil e noventa e seis) matrículas em período parcial e 125.317(cento e vinte 

e cinco mil e trezentas e dezessete), em período integral, considerando escolas 

estaduais e municipais. 

 No que se refere ao Município de Campos dos Goytacazes, foram 

verificadas 24.492 (vinte e quatro mil, quatrocentas e noventa e duas) matrículas em 

período parcial e 2.483 (duas mil, quatrocentas e oitenta e três) matrículas em 

período integral, também considerando escolas estaduais e municipais. Portanto, em 

2015, no Município de Campos dos Goytacazes, foram realizadas 26.975 (vinte e 

seis mil, novecentas e setenta e cinco) matrículas no Ensino Fundamental de 

Primeiro Segmento.  

O Município de Campos dos Goytacazes, segundo os dados da SMEC, 

referentes ao primeiro semestre do ano de 2015, possui duzentas e quarenta (240) 

unidades de ensino, localizadas nas áreas urbana e rural. Setenta e nove (79) 

dessas unidades oferecem serviços de creche à população. Para atender a toda 

essa rede de ensino, o município conta com um quantitativo de sete mil e quarenta e 

um (7041) docentes efetivados. 

O desafio da educação básica em Campos dos Goytacazes é considerado 

significativo. Dados referentes ao primeiro segmento do EF fornecidos pela 

Secretaria Geral de Planejamento do Tribunal de Contas Estadual, por meio dos 

Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, realizados 
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em 2014, dão conta de que, na rede municipal, a avaliação dos anos iniciais do EF 

não tem sido satisfatória. É o que se verifica no quadro III, a seguir:  

 

Quadro IV: Notas do Município de Campos nas últimas avaliações do IDEB  

 
Fonte: Estudo Sócioeconômico do Rio de Janeiro – campos dos Goytacazes (2014) 

 

Em 2005 a nota do município foi 2,9 e dos 88 avaliados, Campos ficou em 

87º lugar; em 2007 a nota subiu para 4,3 e a colocação no ranking foi para 32º; em 

2009, a nota caiu um ponto indo para 3,3 e a colocação ficou em 90º de 91 estados 

avaliados; em 2011, houve uma melhora ínfima para 3,6, porém nesse ano o 

município ficou em último lugar em todo o estado; finalmente, em 2013, a nota subiu 

para 3,9 e, de 91 municípios avaliados, Campos ficou em 88º lugar (estudo 

socioeconômico 2014 – Campos dos Goytacazes. Pdf. tce.rj.gov.br.  Acessado em 

25 de fevereiro de 2016, às 01h). 

 

4.2  População do Estudo e Amostra  

 

Numa perspectiva metodológica, a população de uma pesquisa, ou o 

universo a ser pesquisado, é definida pelo conjunto de indivíduos que partilham de, 

pelo menos, uma característica em comum (MARCONI e LAKATOS, 1996; e 

LEVIN,1985). A amostra, por sua vez, consiste numa pequena parcela desse 

conjunto de indivíduos. De acordo com Levin 

 

O pesquisador trabalha com tempo, energia e recursos econômicos 
limitados, raras vezes ele estuda individualmente todos os sujeitos da 
população na qual está interessado. Em lugar disso, o pesquisador 
estuda apenas uma amostra – que se constitui de um número menor 
de sujeitos tirados de uma determinada população. Através do 
processo de amostragem, o pesquisador busca generalizar 
conclusões de sua amostra para a população toda, da qual essa 
amostra foi extraída (1985, p. 19). 
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A amostragem é uma etapa de grande relevância para o delineamento da 

pesquisa e é por meio dela que se pode determinar a validade dos dados obtidos. 

Mattar (1996) apresenta dois tipos de amostragem: 1) probabilística, que é aquela 

em que cada elemento da população é escolhido, de forma aleatória, tendo uma 

chance, conhecida e diferente de zero, de ser selecionado para compor a amostra. 

Nesse caso, as amostragens probabilísticas geram amostras probabilísticas; 2) e, 

não-probabilística, que é aquela em que a seleção dos elementos da população para 

compor a amostra necessita, pelo menos em parte, do julgamento do pesquisador 

ou do entrevistador no campo. Nesse sentido haveria uma intencionalidade na 

escolha dos elementos que compõem a amostra. 

Richardson (1999) aponta pra o fato de que a amostra não probabilística 

intencional é aquela em que a escolha dos elementos é feita com critérios do próprio 

pesquisador, que realiza a seleção dos elementos cujas características estão 

estabelecidas no plano e nas hipóteses do trabalho, com a perspectiva de obter as 

informações desejadas e previstas.  

Dessa forma, pode-se dizer que a pesquisa realizada possui uma amostra 

não probabilística intencional, visto que inicialmente se buscou junto à Secretaria 

Municipal de Educação (SMEC) o número de licenças médicas concedidas por 

unidade escolar, durante o primeiro semestre do ano de 2015. De posse dessa 

informação, foram escolhidas as duas escolas que tiveram maior incidência de 

licenciamento médico, e foi dentro dessas escolas que se selecionou os elementos 

da amostra. 

Na escola (A), a população do presente estudo é constituída de 25 (vinte e 

cinco) professores do primeiro segmento do Ensino Fundamental, conforme objetivo 

da pesquisa que busca analisar os comprometimentos e os reflexos do afastamento 

do professor licenciado, na unidade escolar, com recorte no primeiro segmento do 

ensino fundamental. E a amostra foi composta de 8 (oito) professores que aceitaram 

participar da pesquisa e responder ao questionário, mediante assinatura de Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE III). 

Destaca-se que, na escola (A), houve uma significativa resistência na 

adesão à pesquisa por parte dos professores. Mesmo com as explicações a respeito 

do objeto e importância do tema, e mesmo com a garantia de sigilo das informações, 

alguns dos professores se recusavam a responder o questionário, sem nenhuma 

hesitação.  
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Na a escola (B), a população é constituída de 19 (dezenove) professores 

do primeiro segmento do Ensino Fundamental, sendo a amostra composta de 12 

(doze) professores que aceitaram participar da pesquisa, também mediante 

assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE III). 

Importante ressaltar que a receptividade à pesquisa foi melhor na Escola 

(B). A pesquisadora procedeu da mesma forma, esclarecendo seu objeto e a 

importância do tema, e também garantindo o sigilo das informações. Somente sete 

professores se recusaram a responder o questionário. 

  

4.3 Tipo da Pesquisa 

4.3.1 Quanto a Natureza  

 

No que se refere à metodologia, a pesquisa ora realizada é de natureza 

aplicada, considerando-se que seus resultados podem ser utilizados como 

contribuição e norte para implementação de políticas públicas municipais que tragam 

mudanças à realidade dos professores que estão em processo de adoecimento 

psíquico.  

Segundo Barros e Lehfeld (2000), citados por Vilaça (2010), a Pesquisa 

Aplicada tem como propósito, a necessidade de gerar conhecimento para aplicação 

de seus resultados, com o intuito de contribuir para fins práticos, visando à resolução 

do problema encontrado na realidade.  

Vilaça (2010) assevera que pesquisas aplicadas tem a meta de solucionar 

problemas concretos e imediatos. E normalmente uma pesquisa aplicada apresenta 

a seguinte estruturação: a) fundamentação teórica; b) metodologia de pesquisa; c) 

análise e discussão dos dados.   

 

4.3.2 Abordagem do Problema  

 

Sob o aspecto da forma de abordagem do problema, esta pesquisa foi 

quantitativa e qualitativa. Considera-se pesquisa quantitativa aquela cujas opiniões e 

informações podem ser traduzidas em números, aquela que requer os recursos da 

estatística (SOUZA, CASTELANO e MANHÃES, 2014). Já a pesquisa qualitativa é 

aquela que trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças e 
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valores que são entendidos como parte da realidade social vivida e partilhada pelos 

indivíduos (MINAYO, 2009).  

Com o objetivo de investigar o tipo de adoecimento que justifica os pedidos 

de licença médica solicitados por professores do primeiro segmento, do ensino 

fundamental, das escolas públicas, no Município de Campos dos Goytacazes-RJ, foi 

encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Educação (APÊNDICE I) que deferiu 

o pedido de autorização para a realização da pesquisa quantitativa junto ao setor de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e encaminhou o referido 

ofício, com sua autorização, à autarquia previdenciária do município 

(PREVICAMPOS), órgão responsável pelos procedimentos periciais e concessão de 

licenças. A pesquisa foi feita entre os anos de 2013 e 2014, e consistiu no 

levantamento de todas as licenças médicas conferidas nesse período.  

No que se refere à abordagem qualitativa, com o fim de obter a percepção 

dos professores ativos a respeito dos comprometimentos e reflexos, na unidade 

escolar, decorrentes do afastamento dos professores adoecidos psiquicamente, foi 

elaborado um questionário com perguntas abertas e fechadas, que foi respondido 

pela amostra selecionada.  

 

4.3.3 Do ponto de vista dos objetivos 

 

De acordo com o objetivo geral podemos afirmar que esta pesquisa pode ser 

classificada como descritiva e explicativa, na medida em que investiga e descreve os 

indicadores relacionados às licenças médicas por adoecimento psíquico, dos 

professores da rede municipal de ensino de Campos dos Goytacazes e também se 

ocupa em verificar se o afastamento desses professores licenciados pode ser 

considerado como um dos fatores que provocam sobrecarga nos demais 

professores que permanecem ativos. Esses dados foram adquiridos por meio de 

análise documental, questionários, entrevistas e observação assistemática. 

Barros e Lehfeld (2007), advertem que na pesquisa descritiva 

operacionaliza-se a investigação, a análise, a compilação e a interpretação dos fatos 

do mundo físico sem a interferência do pesquisador.  Gil (2008), diz que a pesquisa 

explicativa se preocupa em identificar os fatores que determinam ou que contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos investigados. 

http://oferta.vc/omi3
http://oferta.vc/omhS
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Ainda segundo Gil (2008), uma pesquisa explicativa pode ser a 

continuação de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam 

um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado. Nesse 

sentido, após o conhecimento, a análise, o registro e a interpretação dos dados 

referentes às licenças médicas obtidos na SMEC e na PREVICAMPOS foi possível 

interrogar sobre que fatores estavam contribuindo para esse fenômeno. 

 

4.3.4 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos 

 

Em relação aos procedimentos técnicos utilizados em pesquisas científicas, 

várias são as possibilidades de atuação. Nesse trabalho optou-se por realizar uma 

pesquisa bibliográfica, documental e de levantamento.   

Fonseca (2002) conceitua a pesquisa bibliográfica como sendo aquela feita 

a partir da seleção de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios 

escritos e eletrônicos como: livros, artigos científicos, páginas de web sites. Segundo 

o autor (2002), todo trabalho científico deve começar a partir de uma pesquisa 

bibliográfica, que permita ao pesquisador entrar em contato com aquilo que já se 

estudou sobre o assunto.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram selecionados livros, artigos e 

dissertações sobre 1) a história da educação no Brasil, com recorte na prática 

docente e no ensino fundamental, 2) o processo de adoecimento psíquico dentro de 

uma perspectiva psiquiátrica e psicanalítica e, finalmente, 3)  a relação do sintoma, 

físico ou psíquico, com a linguagem.  

De acordo com o autor acima citado (2002), a pesquisa documental em 

muito se assemelha à pesquisa bibliográfica. Esta utiliza fontes advindas de material 

já elaborado, composta por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas, 

inclusive acervos eletrônicos. A pesquisa documental, porém, se utiliza de fontes 

mais variadas e dispersas, sem tratamento analítico, como por exemplo: tabelas 

estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, 

fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de 

televisão, entre outros (FONSECA, 2002). 

Esta pesquisa se caracteriza como documental em razão da utilização dos 

dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e pela PREVICAMPOS. 

Através desses órgãos foi possível ter acesso ao perfil das escolas municipais, 
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principalmente no que diz respeito às licenças médicas requeridas pelos 

professores, e aos tipos de doenças que motivaram tais licenças, respectivamente. 

Gil (2008) define pesquisa de levantamento como aquela que efetua o 

questionamento direto dos elementos da amostra cujo comportamento se deseja 

investigar. Procede-se à solicitação de informações a um grupo de pessoas a 

respeito do tema estudado para, posteriormente, mediante análise quantitativa, se 

chegar às conclusões referentes aos dados coletados.  

Neste estudo, a pesquisa de levantamento foi realizada com os professores 

das duas escolas municipais selecionadas em função do elevado número de 

licenças médicas requeridas no primeiro semestre do ano de 2015. A esses 

professores foi apresentado um questionário com perguntas abertas e fechadas, 

com opção de resposta em forma de múltipla escolha. 

 

4.3.5 Instrumentos da pesquisa 

 

Assim como nos procedimentos, vários são os instrumentos que auxiliam o 

pesquisador no momento de colher os dados necessários à sua pesquisa. No 

presente estudo, utilizamos o questionário, a entrevista e a observação 

assistemática. 

O questionário elaborado no presente estudo (APÊNDICE V) foi composto 

de questões abertas, fechadas e de múltipla escolha, confeccionado pela autora, em 

conjunto com a orientadora e co-orientadora, com o fim de atingir o terceiro objetivo 

específico da pesquisa que consiste em analisar os comprometimentos e reflexos na 

unidade escolar decorrentes do afastamento dos professores por adoecimento 

psíquico, na percepção daqueles que permaneceram atuantes em salas de aula, na 

rede municipal, como recorte no primeiro segmento do ensino fundamental.  

Segundo Cervo e Bervian (2002), o questionário se refere a um modo de 

alcançar respostas para as questões formuladas. Por meio desse instrumento, o 

próprio informante preenche as respostas, por escrito ou meio eletrônico. Ele pode 

conter perguntas abertas e/ou fechadas. As perguntas abertas possibilitam 

respostas mais ricas e variadas, emitidas de forma espontânea, e as perguntas 

fechadas, que apresentam categorias predeterminadas, proporcionam maior 

facilidade na tabulação e análise dos dados. 
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Neste trabalho foi elaborada uma entrevista semiestruturada cujo roteiro de 

perguntas encontra-se no apêndice IV. A entrevista foi realizada com os gestores 

das escolas selecionadas em função do alto número de licenças médicas 

concedidas no primeiro semestre do ano de 2015. Na escola (A), a entrevista foi 

efetuada com diretora e na escola (B), com a vice-diretora, no tempo em que 

deferiram ofício requerendo autorização para realização da pesquisa (APÊNDICE II). 

O objetivo principal das entrevistas foi conhecer melhor a realidade cotidiana das 

unidades escolares e verificar de que forma se procede quando há ausência de 

professores licenciados. 

De acordo com Gil (1999), a entrevista é um dos instrumentos de coleta de 

dados mais utilizados nas pesquisas sociais. Essa técnica é bastante adequada para 

se alcançar as informações acerca do que as pessoas sabem, acerca de suas 

crenças, suas esperanças e desejos, assim como é adequada para alcançar suas 

razões sobre cada resposta. As entrevistas podem ser classificadas em três tipos 

principais: entrevistas estruturadas, não estruturadas e, semiestruturadas.  

Marconi e Lakatos (2010), afirmam que as entrevistas estruturadas são 

aquelas cujas perguntas e a ordem em que elas aparecem são exatamente as 

mesmas para todos os respondentes. Todas as questões devem ser comparadas, e, 

havendo variações significativas entre as respostas, elas devem ser justificadas 

pelas diferenças reais entre os entrevistados.  

Gil (1999) informa que nas entrevistas não estruturadas o entrevistador não 

apresenta questões previamente especificadas. Não obstante, ele possui grande 

flexibilidade de ação e pode transitar por diversos assuntos, e verificar várias 

hipóteses durante a entrevista.  

Laville e Dionne (1999) ensinam que as entrevistas semiestruturadas podem 

ser conceituadas como uma lista das informações que se procura obter de cada 

elemento da amostra, mas a maneira de se elaborar a pergunta e a ordem em que 

as elas são apresentadas se modificam de acordo com as características de cada 

um deles. Geralmente, as entrevistas semiestruturadas são constituídas de um 

roteiro com algumas perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem 

previamente estabelecida, direcionadas pela fundamentação teórica, pelos objetivos 

e pela hipótese da pesquisa.  

Durante as visitas feitas nas escolas, foi possível observar a estrutura física 

de cada uma, a relação dos professores com seus pares no horário de intervalo, na 
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sala dos professores; a relação dos gestores com os professores e destes com os 

alunos, no pátio. Na escola (B), a pesquisadora teve a oportunidade de estar dentro 

das salas de aula observando a forma como os conteúdos eram ministrados e a 

interação dos alunos entre si e com o professor. 

No que se refere à observação, Cervo e Bervian (2002, p. 27), afirmam que 

“observar é aplicar atentamente os sentidos físicos a um amplo objeto para dele 

adquirir um conhecimento claro e preciso”. Nesse estudo, realizou-se observação 

assistemática, que segundo Marconi e Lakatos (2010) é a forma que o pesquisador 

utiliza para conhecer e anotar os fatos da realidade sem meios técnicos especiais, 

sem planejamento ou controle.  

 

4.3.6 Aspectos Éticos 

 

Os procedimentos desta pesquisa obedeceram aos aspectos éticos exigidos: 

O acesso aos dados dos órgãos públicos foi requerido mediante ofício deferido 

(APÊNDICE I), as gestoras das escolas visitadas deferiram ofício requerendo 

autorização para a pesquisa (APÊNDICE II) e todos os professores participantes 

assinaram o termo de consentimento esclarecido (APÊNDICE III).  
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5. TRATAMENTO DOS DADOS 

 
Após a obtenção da base de dados junto à PREVICAMPOS, foi realizada 

uma padronização dos registros de doenças e, em seguida, eles foram classificados 

nos ramos principais da CID-10. Foram obtidas as frequências relativas (%) das 

doenças e dos ramos principais. As análises de frequência foram realizadas no 

aplicativo Microsoft Excel®. 

Quanto aos motivos de afastamento dos professores, as frequências 

relativas (%) foram obtidas considerando os dados de toda rede municipal, 

levantados junto à Secretaria Municipal de Educação, e das duas unidades 

escolares visitadas (Escola A e Escola B) a partir da análise, utilizando o aplicativo 

Microsoft Excel®. 

No que se referem ao questionário aplicado, as frequências relativas (%) 

também foram obtidas por questão considerando as duas unidades escolares 

estudadas, sendo as análises realizadas no aplicativo Sistema para Análises 

Estatísticas e Genéticas (SAEG, versão 9.1). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o objetivo de analisar os indicadores relacionados às licenças médicas 

dos professores, por adoecimento psíquico, e seus reflexos no processo de ensino 

da rede municipal de Campos dos Goytacazes-RJ, os resultados obtidos na 

presente pesquisa serão apresentados e discutidos a partir de comparações feitas 

com outros estudos já realizados sobre o mesmo tema. 

Inicialmente, serão apresentados os resultados referentes ao percentual das 

licenças médicas concedidas aos professores da rede pública municipal durante os 

anos de 2013 e 2014. Tais dados foram obtidos junto à Secretaria Municipal de 

Educação. 

Em seguida, serão expostos os resultados obtidos junto à PREVICAMPOS, 

referentes às principais doenças motivadoras da concessão de licença médica a 

professores, no Município de Campos dos Goytacazes-RJ. Será possível verificar se 

tais doenças tem correspondência com aquelas apresentadas em outros estudos 

com objeto semelhante.  

Mais a diante, analisaremos o questionário aplicado aos professores das 

escolas (A) e (B). O instrumento pode ser dividido em cinco blocos com as seguintes 

perspectivas: o primeiro bloco (questões de 01 a 05) se ocupa da verificação do 

perfil socioeconômico dos professores; o segundo bloco (questões de 06 a 12) 

pretende analisar a vida profissional do professor e sua relação com a unidade 

escolar onde leciona; o terceiro bloco (questões de 13 a 18) colhe informações 

acerca da relação saúde e doença no trabalho; o quarto bloco (questões de 19 a 22) 

traz a apresentação dos reflexos do afastamento do professor sobre a unidade 

escolar; e, quinto bloco (questões de 23 a 25) demonstra as percepções do 

professor acerca de sua profissão. 

 
6.1 Resultados Quantitativos 
 
Os dados que serão analisados a seguir estão contidos nos documentos fornecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação e são relativos às licenças médicas 

concedidas aos professores ao longo dos anos de 2013 e 2014 (gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Licença Médica  
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Fonte: Dados da Pesquisa - SME 
 

O Gráfico 1 se refere às licenças médicas. Pode-se observar que durante o 

ano de 2013 os percentuais variaram entre 7,10% e 12,01% de incidência de 

concessão. O mês de dezembro apresenta a menor taxa de saída e o mês de 

agosto apresenta a maior taxa. Durante o ano de 2014, observa-se um índice bem 

menor de afastamento por licença médica. Os percentuais variam entre 2,67% e 

7,69%, sendo o mês com menor incidência de afastamento o de fevereiro e o de 

maior incidência, o de janeiro. 

Andrade, A.N., et al (2014), em estudo realizado no município de Jequié - 

BA, na rede estadual de ensino, asseveram que o afastamento do professor para 

tratamento de saúde tem se mostrado como relevante motivo de estudo e parece 

estar relacionado às condições do trabalho docente. 

Gasparini, et al (2005) afirmam que, no Estado de Minas Gerais, em Belo 

Horizonte, dados da Gerência de Saúde do Servidor e Perícia Médica (GSPM) 

revelam uma incidência importante de atendimentos médicos com pedido de  

afastamento do trabalho por motivos de saúde. 

O alto índice de licenças médicas concedidas no âmbito da educação segue 

o mesmo padrão estabelecido nas relações de trabalho em geral. De acordo com 

dados da Previdência Social, em março de 2015 foram concedidos 445.432 
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(quatrocentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e dois mil) benefícios 

previdenciários, dos quais 219.569 (duzentos e dezenove milhões, quinhentos e 

sessenta e nove mil), quase a metade, dizem respeito ao auxilio doença. Em relação 

aos benefícios acidentários, no mesmo período de março de 2015, foram 

concedidos 26.219 (vinte e seis mil, duzentos e dezenove), dos quais 23.461 (vinte e 

três mil, quatrocentos e sessenta e um) se referem ao auxilio doença. (PREVIDÊNCIA 

SOCIAL http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/Resultado-do-RGPS-

2015-03-urbano-rural.ppt. Acessado em 20/01/16, às 13h40min) 

No Gráfico 1, no ano de 2013, a incidência foi de 12% no mês de agosto, e 

em 2014, a incidência foi de 7,69% no mês de janeiro. Diante desses dados 

podemos inferir que, em função do enorme desgaste que a prática docente pode 

causar, alguns professores necessitem ampliar o período de afastamento das salas 

de aula, conjugando as férias com as licenças. Acredita-se que, a incidência de 

licenças médicas é maior nos meses que sucedem períodos de férias escolares.  

Nesse sentido, Jesus (2001), citando Hemdling e Gilliland (1981), afirma que 

há evidências de ciclos de estresse ao longo do ano letivo, e argumenta que são 

fundamentais os períodos de pausa na atividade docente para que os professores 

possam se reestabelecer do desgaste vivenciado no cotidiano escolar. 

No que se refere aos tipos de doenças que motivaram os pedidos de licenciamento 

médico no Município de Campos dos Goytacazes-RJ, dados fornecidos pela 

PREVICAMPOS e descritos no quadro V, dão conta de que o adoecimento psíquico 

se constitui na maior causa da concessão do benefício. 

 

Quadro V – Tipos de Doença que fundamentam as Licenças Médicas, de acordo com a nomenclatura  

RAMO PRINCIPAL (CID) CAUSA 

ITEM % ITEM % 

Transtornos mentais e 
comportamentais 

23,9% 

Ansiedade/depressão 20,17% 

Síndrome de pânico 1,20% 

Stress 0,86% 

Transtorno afetivo bipolar 0,76% 

Esquizofrenia 0,53% 

Psicose 0,13% 

Outros 0,22% 

Doenças do sistema 
osteomuscular e do 

tecido conjuntivo 
18,7% 

Tendinite 2,69% 

Hérnia de disco 1,83% 

Artrite/artrose 1,47% 

Lombalgia 1,43% 

Bursite 1,04% 

Dorsopatia 0,92% 

Fibromialgia 0,92% 

Lombociatalgia 0,87% 

http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/Resultado-do-RGPS-2015-03-urbano-rural.ppt
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/Resultado-do-RGPS-2015-03-urbano-rural.ppt
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Síndrome túnel carpo 0,71% 

Dor lombar 0,53% 

Cervicalgia 0,52% 

Dorsalgia 0,43% 

Joelho 0,43% 

Sinovite e tenossinovite 0,39% 

Ombro 0,31% 

Fascite 0,29% 

Discopatia 0,28% 

Epicondilite 0,24% 

Cervicobraquialgia 0,18% 

Esporão 0,18% 

Lúpus 0,16% 

Artralgia 0,12% 

Dor joelho 0,12% 

Lumbago 0,12% 

Sacroileite 0,12% 

Rotura 0,11% 

Outros 2,37% 

Fatores que influenciam 
o estado de saúde e o 

contato com os 
serviços de saúde 

14,8% 

Acompanhamento familiar 12,52% 

Pós-operatório 0,77% 

Convalescença 0,24% 

Consulta médica 0,17% 

Outros 1,07% 

Gravidez, parto e 
puerpério 

10,2% 

Gravidez 6,24% 

Licença maternidade 1,96% 

Aborto/ameaça aborto 0,90% 

Ameaça de parto 0,55% 

Hipertensão gestacional 0,29% 

Outros 0,26% 

RAMO PRINCIPAL (CID) CAUSA 

ITEM % ITEM % 

Lesões, envenenamento e 
algumas outras 

conseqüências de 
causas externas 

5,0% 

Fratura/traumatismo/lesão 4,57% 

Alergia 0,20% 

Queimaduras/traumatismos 
múltiplos 

0,19% 

Outros 0,02% 

Doenças do aparelho 
circulatório 

4,3% 

Hipertensão 2,47% 

Varizes 0,27% 

Arritmia cardíaca 0,14% 

AVC 0,12% 

Cardiopatia 0,12% 

Hemorroida 0,12% 

Outros 1,02% 

Doenças do aparelho 
geniturinário 

3,6% 

Hemorragia uterina anormal 0,99% 

Infecção urinaria 0,44% 

Histerectomia 0,27% 

Insuficiência renal 0,23% 

Cólica renal 0,20% 

Endometriose 0,16% 

Litíase renal 0,16% 

Mamoplastia 0,10% 

Outros 1,05% 

Doenças do aparelho 
digestivo 

3,5% 

Doenças da cavidade oral 1,10% 

Colecistectomia 0,48% 

Gastroenterite 0,41% 

Gastrite 0,19% 

Abdominoplastia 0,14% 
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Hepatite 0,13% 

Fissura anal 0,11% 

Outros 0,93% 

Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

2,9% 

Dengue 1,72% 

Virose 0,63% 

Escabiose 0,13% 

Outros 0,39% 

Neoplasias [tumores] 2,8% 
Tumor 2,67% 

Biopsia 0,10% 

Doenças do 
aparelho 

respiratório 
2,7% 

Sinusite 0,48% 

Pneumonia 0,37% 

Amigdalite 0,26% 

Gripe 0,24% 

Nódulo cordas vocais 0,24% 

Asma 0,22% 

DPOC 0,16% 

Rinite 0,14% 

Laringite 0,10% 

Outros 0,51% 

RAMO PRINCIPAL (CID) CAUSA 

ITEM % ITEM % 

Sintomas anormais de 
exames clínicos e 

de laboratório 
1,7% 

Afonia/disfonia/rouquidão 1,13% 

Dor abdominal 0,28% 

Outros 0,31% 

Doenças endócrinas, 
nutricionais e 
metabólicas 

1,4% 

Diabetes 0,53% 

Cirurgia bariátrica 0,37% 

Obesidade 0,13% 

Outros 0,34% 

Doenças do sistema 
nervoso 

1,1% 

Doença de Parkinson 0,17% 

Cefaleia 0,13% 

Enxaqueca 0,11% 

Esclerose múltipla 0,11% 

Outros 0,62% 

Doenças do olho 
e anexos 

1,0% 

Conjuntivite 0,35% 

Catarata 0,13% 

Outros 0,48% 

Doenças do ouvido 
e da apófise 

mastoide 
0,6% 

Labirintite 0,37% 

Otite 0,13% 

Outros 0,09% 

Doenças da pele 
e do tecido 
subcutâneo 

0,5% 

Lúpus 0,14% 

Dermatite 0,12% 

Outros 0,23% 

Doenças do sangue/órgãos 
hematopoiéticas/imunitárias 

0,3% 
Anemia 0,23% 

Outros 0,07% 

Causas externas de 
morbidade/mortalidade 

0,2% 
Acidente de transito 0,10% 

Outros 0,06% 

Não identificado 1,0% Não identificado 0,96% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa – PREVICAMPOS 
 

Os dados apresentados pela PREVICAMPOS não obedeciam a um rigor 

técnico de nomenclatura, em razão disso, foi necessário um trabalho de 

agrupamento das doenças aos principais ramos da CID-10. Após esse 

agrupamento, pode-se constatar que as principais queixas dos professores, durante 

os anos de 2013 e 2014, estavam relacionadas ao adoecimento psíquico: (23,9%) 
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dos pedidos de licença médica foram em razão de transtornos mentais e 

comportamentais; em seguida, aparecem as doenças do sistema osteomuscular e 

do tecido conjuntivo, tais como tendinite, hérnia de disco, artrite e artrose, e 

lombalgia (18,7%); em terceiro nível de incidência, estão as licenças médicas 

motivadas por fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os 

serviços de saúde, tais como acompanhamento familiar, pós-operatório, 

convalescência, consulta médica e outros (14,8%). 

Gasparini, et al (2005), em pesquisa realizada no município de  Belo 

Horizonte, Minas Gerais, afirmam que entre os anos de 2001 e 2002, os transtornos 

psíquicos ocuparam o primeiro lugar entre os diagnósticos que provocaram os 

afastamentos dos professores (15%). 

Maciel, et al (2012), em pesquisa realizada no estado do Ceará, indicam que 

das 6.313 licenças por doenças ocorridas no período de janeiro a março de 2009, se 

enquadravam dentro do capítulo F da CID10 - transtornos mentais e 

comportamentais, 1.893 servidores, correspondendo a 30,1% de todos os episódios 

de afastamentos motivados por doenças no período. 

Aredes e Alves (2012) realizaram pesquisa semelhante em Nova Andradina, 

no Distrito Federal, durante os anos de 2006 e 2007, e constataram que 74,63% dos 

pedidos de licença médica para tratamento de saúde estavam diretamente ligados a 

sintomas psíquicos tais como apatia, depressão, fadiga, tensão, nervosismo, 

dificuldade em descansar. 

 

O professor em seu trabalho está em contato direto com outros seres 
humanos, envolvido numa relação que implica em cuidados e 
atenções para com seus alunos. Neste contato muita energia é 
desprendida, deixando o professor exausto e, infelizmente, esse 
profissional sente que apesar de toda sua dedicação, os resultados 
de seu trabalho não são bons. Quando o professor se depara com a 
falta de reconhecimento de seu trabalho, e com resultados pouco 
animadores, ele entra num processo de defesa e opta 
inconscientemente por não mais se envolver emocionalmente 
(AREDES e ALVES, 2012, p. 75). 

 
 

 
 O Gráfico 2 traz as informações do quadro V de uma forma bastante clara, 

revelando a prevalência dos transtornos mentais e comportamentais sobre as 

demais causas de licenciamento médico dos professores da rede pública do 

município de Campos dos Goytacazes-RJ. 
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Gráfico 2 - Tipos de Doença que Fundamentam as Licenças Médicas, de acordo com a nomenclatura da CID-
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Fonte: Dados da Pesquisa – PREVIVAMPOS 

 
Araújo e Souza (2013) analisaram prontuários médicos dos professores atuantes 

nas escolas estaduais de Belo Horizonte, que foram desviados de função por incapacidade 

de permanecerem no cargo de origem, durante o ano de 2011. Os autores constataram que, 

muitos professores periciados na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde 

Ocupacional – SCPMSO – da Secretaria de Estado de Minas Gerais, apresentaram 

sintomas psíquicos e/ou comportamentais. 
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Gráfico 3 – Tipos de Doenças, especificado pelas queixas dos professores. 
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Fonte: Dados da Pesquisa – PREVICAMPOS 

 

O Gráfico 3 apresenta a incidência das afecções e dos fatores que 

influenciam o estado de saúde dos professores a partir das queixas relatadas por 

eles. Nesse sentido, ansiedade e depressão (20,17%) e pânico (1,20%) são os três 

principais sintomas do mal-estar que acometem os professores em Campos dos 

Goytacazes-RJ. 

Araújo e Souza (2013) relatam em seu trabalho intitulado O adoecimento 

psíquico de professores da rede pública estadual: perspectiva dos docentes, 

realizado com professores atuantes na rede estadual de Belo Horizonte, que em 

relação aos tipos de transtornos mentais e comportamentais detectados, 45% se 

referem a transtornos depressivos, 33% a transtornos de ansiedade. 

Dohms, et al (2012), realizaram pesquisa com vinte e cinco docentes de uma 

escola particular em Porto Alegre, que lecionavam da Educação Infantil ao Ensino 
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Médio, e encontraram 45% de sua amostra com elevados índices de ansiedade, e 

22% relatando estado depressivo. 

Aguiar e Almeida (2006) afirmam que os professores, sufocados pelas 

grandes exigências impostas pelo cotidiano escolar e por ideias educacionais 

inatingíveis, revelam forte angústia e grande sentimento de desamparo. Muitos deles 

não encontram outra alternativa a não ser a produção de sintomas depressivos.  

 
Gráfico 4 – Transtornos Mentais e Comportamentais 
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Fonte: Dados da Pesquisa – PREVICAMPOS 

 

O Gráfico 4 nos apresenta as incidências dos sintomas psíquicos dentro da 

categoria Transtorno Mental e Comportamental, e é possível verificar o quanto a 

porcentagem dos transtornos de ansiedade e depressivo (20,17%) superam os 

demais, sendo seguido pela síndrome do pânico (1,20%), que se configura como um 

agravamento da ansiedade, e pelo estresse (0,86%), que está na raiz da síndrome 

de Bournout. 

Codo (1999) pesquisou a chamada síndrome de desistência do educador, o 

burnout, termo inglês que significa perder o fogo, perder a energia. Essa síndrome é 

percebida quando o professor esgota seus recursos pessoais ou estes se revelam 

insuficientes para administrar o excesso das demandas existentes dentro da escola. 

Em seu estudo o autor (1999) enfatiza que faltam estratégias de enfrentamento das 
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situações cotidianas escolares, por parte dos professores. Desde determinantes 

macroeconômicos a conflitos mais subjetivos são apontados como causa do 

adoecimento do professor. Entre os sintomas do burnout é possível citar o cansaço 

físico permanente, a ansiedade, o estresse, as neuroses reativas, as depressões, o 

absenteísmo, o pedido de transferência, o desejo de abandonar a docência. 

Os dados apresentados até aqui, consideraram os professores de toda a 

rede municipal de ensino. Em seguida serão analisados os dados referentes às duas 

escolas visitadas durante a pesquisa. 

Visitando a escola (A), considerada e situada em uma das maiores 

comunidades do município, observou-se que as crianças permaneciam dentro das 

salas durante a ministração das aulas. A escola parecia bem iluminada, as visitas 

foram feitas durante o dia e a iluminação natural era de grande incidência nas salas. 

A limpeza e manutenção da escola pareceram precárias, havia portas e carteiras 

quebradas, armários arrombados, banheiros malcheirosos, paredes riscadas. Alguns 

alunos estavam descalços, havia alunas com shorts muito curtos. A diretora se 

mostrou, em todas as ocasiões, muito agitada e envolvida diretamente com a 

limpeza da escola. Se queixou de não haver inspetor, nem coordenador de turno. Só 

havia uma faxineira para a escola toda. As professoras tinham um comportamento 

apático, de um modo geral. Parecia que pairavam sobre a escola, uma espécie de 

anestesiamento. Umas das professoras relatou que já viu muitas cenas de violência 

na escola, já foi ameaçada por alunos armados com estilete e pedaços de pau. 

Outra, afirmou que as crianças não vão à escola porque a consideram um lugar de 

conhecimento a ser adquirido, elas vão porque sua presença é a garantia de 

benefícios do governo para a família, não estão interessadas em aprender, não 

veem valor no saber. Disse que a escola se tornou um depósito de crianças em 

troca do bolsa-família. Informou ainda que os responsáveis não se importam com o 

que acontece com a criança dentro da escola, não querem saber se há 

aprendizagem ou não, apenas desejam a declaração de que o filho está matriculado 

e frequentando a escola (fonte: dados da pesquisa de observação assistemática). 

Na escola (B), situada em um bairro periférico da cidade, a visita foi uma 

experiência desagradável. A começar pelo aspecto da escola até as condições 

pessoais dos alunos, tudo era muito triste. A escola estava muito suja, paredes 

descascando, riscadas, mofadas. Carteiras imundas, banheiros malcheirosos. As 

salas eram insalubres, escuras, sem ventilação. Os alunos corriam livremente pelos 
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corredores no horário das aulas, não havia nada nem ninguém que os fizesse 

permanecer em sala. Muitos andavam descalços, alguns com uniformes rasgados. 

Proferiam palavras de baixo calão como se fosse um vocabulário normal. A vice-

diretora chegou à escola há três meses e ainda estava se ambientando a ela, 

andava pelos corredores sem ser percebida. As professoras não falavam com os 

alunos, elas gritavam com eles e mesmo assim não eram atendidas. Nas três salas 

em que se pode entrar, num determinado dia, as professoras estavam sentadas em 

suas cadeiras, havia uma atividade no quadro e as crianças estavam copiando. 

Porém, a realidade que saltou aos olhos foi a de que as professoras estavam 

distantes do que acontecia na sala de aula. Uma delas inclusive estava lendo um 

livro enquanto as crianças conversavam, brincavam, copiavam, faziam o que 

queriam. A impressão foi a de que não se implicavam no processo educativo. Essa 

situação foi verificada em todos os dias em que se visitou a escola (fonte: dados da 

pesquisa de observação assistemática). 

Foi possível perceber que as condições e o ambiente de trabalho em ambas 

as escolas eram completamente desfavoráveis ao bom desempenho de uma 

atividade profissional. Notou-se também que as relações de trabalho eram bastante 

precárias tanto no que se refere aos professores entre si, quanto no que se refere a 

eles e à direção, bem como se verificou grande distanciamento entre professores e 

os alunos. O desrespeito destes para com os professores parece ter provocado um 

enorme abismo entre eles. 

Os dados que se seguem foram obtidos a partir do questionário (APÊNDICE 

V) respondido pelos professores lotados nas escolas (A) e (B). O referido 

instrumento apresenta aspectos quantitativos, que serão analisados através dos 

Gráficos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 
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Gráfico 5 – Perfil dos Professores 
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Fonte: Dados da Pesquisa  

 

O Gráfico 5 apresenta dados referentes ao sexo, estado civil e existência de 

filhos ou não dos professores de ambas a escolas. A totalidade dos entrevistados da 

escola (B) é do sexo feminino, e na escola (A) esse percentual cai para 87, 5%, 

permanecendo, contudo, um índice bastante elevado. No geral, 45% são casados e 

65% possuem filhos. 

Brasil (2009) traz evidências históricas onde se assume que o exercício do 

magistério, em especial na educação básica, foi ao longo dos séculos, constituindo 

um caráter quase que exclusivamente feminino, e carregado de representações 

simbólicas e morais sobre a mulher, produzindo subjetivações que atravessam todos 

os sujeitos envolvidos na prática pedagógica e no fazer diário de uma escola.  

Almeida (1998) se referiu à feminização do magistério como uma expressão 

que engloba a expansão da mão-de-obra feminina nos postos de trabalho de âmbito 

escolar e nos sistemas educacionais, a alta frequência das mulheres nas Escolas 

Normais e os traços culturais que favoreceram a ocupação do magistério pelas 

mulheres.  

Freitas (2000) assevera que entre as explicações para esse fenômeno de 

presença majoritária da mulher no magistério, estão as concepções conservadoras 
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fundamentadas nas ideias de vocação, de habilidade natural e inata. Essas ideias 

foram construídas ao longo de toda a história ocidental.  

Arce (2001) destaca que as mulheres foram levadas à profissão docente por 

conta da crença em sua natureza, inclinada à manutenção das relações humanas e 

às práticas do cuidado, que são creditadas à maternidade. É o que revela seu 

trabalho intitulado Documentação oficial e o mito da educadora nata na educação 

infantil. 

 
(...) constatei, mediante estudos, que a constituição histórica da 
imagem do profissional de educação infantil tem estado fortemente 
impregnada do mito da maternidade, da mulher como rainha do lar, 
educadora nata, cujo papel educativo associa-se necessariamente 
ao ambiente doméstico, sendo assim, particularmente importante nos 
primeiros anos da infância. O início da educação de todo indivíduo 
deveria, assim, ser extensão natural da maternidade (p.170). 
 
 

Gráfico 6 - Faixa etária dos professores 
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O Gráfico 6 analisa a faixa etária dos professores entrevistados. A escola (A) 

possui metade do seu corpo docente com idade entre 36 e 45 anos, não há registro 

de professores com idade entre 18 e 35 anos, 25% dos entrevistados tem entre 46 e 

50 e ou outros 25% tem idade acima de 50 anos. É possível verificar a partir desses 

dados que se trata de um corpo docente mais maduro. Na escola (B) 41,7% dos 
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professores tem idade entre 36 e 45 anos, porém, 25% varia entre 26 e 35, e 33,3% 

tem acima de 50 anos. O corpo docente da escola (B) é um pouco mais jovem que o 

da escola (A), apesar de haver 75% acima dos 36 anos. 

Pesquisa realizada em 2007 pelo Instituto Paulo Montenegro, para a 

Fundação Victor Civita, intitulada Como o Professor vê a Educação, procurou traçar 

o perfil dos professores em âmbito nacional e em todos os segmentos educacionais. 

Quanto à faixa etária, percebe-se que o professor da escola pública dos grandes 

centros brasileiros é um profissional de meia-idade. Não é muito jovem e 

inexperiente, tampouco está prestes a se aposentar. Por volta de 42% dos 

respondentes apontam para professores cuja idade varia entre 36 e 45 anos. 

(http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/avulsas/estudos1-1ser-professor.shtml?page=2. 

Acessado em 28/01/2016, às 20h40min). 

 
Gráfico 7 – Tempo de Exercício Profissional 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O Gráfico 7 se refere ao tempo de exercício profissional. Na escola (A) é 

possível perceber que mais de 60% dos professores possui mais de dez anos de 

profissão. E na escola (B) 100% dos professores entrevistados lecionam há mais de 

dez anos.   

 
 
 

http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/avulsas/estudos1-1ser-professor.shtml?page=2
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Gráfico 8 - Nível de instrução 
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O Gráfico 8 apresenta o nível de instrução dos professores entrevistados. 

Verifica-se que na escola (A) 12,5 % possui apenas o ensino médio, 50% concluiu a 

graduação, 25% se especializou e apenas 12,5% possui o mestrado. Na escola (B) 

8,3% tem o ensino médio, 66,7% concluiu a graduação e 25% se especializou. De 

um modo geral, constata-se que o professor da escola pública municipal, 

representado pela amostra, é em sua maioria um profissional com ensino superior 

completo. 

Ainda de acordo com a pesquisa do Instituto Paulo Montenegro, quanto ao 

grau de instrução, a maioria dos professores dos grandes centros urbanos 

entrevistados (93%) possui ensino superior completo. Essa porcentagem é 

ligeiramente menor entre os participantes do estudo da Região Nordeste, onde 13% 

dos professores não concluíram uma graduação (http://www.fvc.org.br/estudos-e-

pesquisas/avulsas/estudos1-1ser-professor.shtml?page=2. Acessado em 

28/01/2016, às 20h40min). 

 

 

 

 

http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/avulsas/estudos1-1ser-professor.shtml?page=2
http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/avulsas/estudos1-1ser-professor.shtml?page=2
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Gráfico 9 - Aspectos profissionais e relação com a unidade escolar  
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Fonte: Dados da Pesquisa 

O Gráfico 9 faz referência aos aspectos profissionais dos professores e sua 

relação com a unidade escolar. O primeiro dado apresentado diz respeito ao próprio 

universo da pesquisa vez que os sujeitos foram selecionados entre os docentes do 

primeiro segmento do ensino fundamental, portanto, 100% da nossa amostra foi de 

professores que lecionam nesse segmento. Quanto ao tipo de vínculo, de um modo 

geral, 80% dos entrevistados são profissionais efetivos. A respeito do número de 

unidades de ensino em que os professores lecionam, na escola (A) 62,5% estão 

lotados em apenas uma escola, e 37,5% lecionam em duas. Na escola (B), 66,7% 

atua em apenas uma escola e 33,3%, em duas. De um modo geral, 55% lecionam 

nos turnos da manha e da tarde e, 55% dos professores se deslocam para a escola 

de automóvel.  

Pesquisa intitulada “Saúde e condições de trabalho do professor”, do 

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), 

apontam para a influência das condições de trabalho na qualidade de vida dos 

professores. A pesquisa foi realizada em 2003 e atualizada em setembro de 2010, e 

analisou 1.615 questionários válidos respondidos pelos professores.  
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Nessa pesquisa foram elencadas as principais situações que causam so-

frimento no trabalho do professor. Dentre elas, as cinco primeiras são: dificuldades 

de aprendizagem dos alunos (75,5% das respostas), superlotação das salas de aula 

(66,2%), jornada de trabalho excessiva (60,1%), violência na escola (57,5%) e 

situação social dos alunos (49,1%) 

(http://www.apeoesp.org.br/noticias/noticias/sofre-o-professor-sofre-toda-a-

educacao. Acessado em 23/01/2016, às 22h20min).  

No que e refere à jornada de trabalho excessiva, percebe-se que, de acordo 

com a amostra, os professores entrevistados não sofrem com esse indicador, uma 

vez que, em sua maioria, trabalham apenas dois turnos, o que configuraria carga 

horária normal de 40h semanais. 

 
Gráfico 10 – Quantidade de Alunos por Turma 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Gráfico 10 esclarece sobre o número de alunos por turma. Esse é um 

indicador apontado em vários estudos como contribuinte para o adoecimento dos 

professores. Na escola (A) 50% da amostra informou que leciona para turmas com 

até 25 alunos, 12.5% para turmas com 26 a 30 alunos, e 37,5% leciona para turmas 

com mais de 30 alunos. Na escola (B), 50% da amostra informou que leciona para 

turmas com até 25 alunos, 33,3% para turmas com 26 a 30 alunos, e 16,7% leciona 

para turmas com mais de 30 alunos.  

http://www.apeoesp.org.br/noticias/noticias/sofre-o-professor-sofre-toda-a-educacao
http://www.apeoesp.org.br/noticias/noticias/sofre-o-professor-sofre-toda-a-educacao
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Esse dado corrobora com o cenário apresentado na pesquisa “Saúde e 

condições de trabalho do professor”, realizada em São Paulo e mencionada acima. 

Segundo tal estudo, a superlotação das salas de aulas é a segunda das cinco 

principais situações que causam sofrimento ao professor.  

Gráfico 11 – Licenças por Adoecimento Psíquico 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O Gráfico 11 apresenta os dados referentes às licenças médicas. Na escola 

(A) 75% da amostra afirmou já ter precisado se ausentar da escola por motivo de 

doença. Desse contingente, 62,5% disse que se licenciou por motivos 

emocionais/psicológicos, e 37,5% tiraram licença médica por mais de cinco vezes. 

Na escola (B) 66, 7% dos professores entrevistados já se ausentaram por doença, e 

dentre esses, 16,7% por doença psicoemocional, 41,7% se licenciaram entre duas 

ou três vezes durante a carreira. 

De uma forma geral, pode-se notar que os resultados obtidos nas escolas seguem a 

mesma tendência dos resultados apresentados pela PREVICAMPOS que 

considerou todas as escolas do município durante os anos de 2013 e 2014 (quadro 

V, gráficos 2, 3 e 4). Ademais, é importante observar que na escola (A), sediada 

dentro de uma comunidade, o índice de licenças por adoecimento psiquico é 

bastante significativo (62,5%), e a quantidade de vezes que se recorre à licença 

médica também é alta (37,5% já se licenciaram mais de cinco vezes). Nesse sentido, 
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o medo da violência e a insegurança parecem contribuir diretamente contra o 

equilíbrio emocional dos professores. 

Gráfico 12 – Relação saúde e doença no trabalho 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O Gráfico 12 retrata a relação que existe entre a saúde e a doença no 

ambiente do trabalho. Na escola (A) 37,5% dos professores entrevistados disseram 

que seu adoecimento se deu por consequência direta da sua profissão, 37,5% 

apontaram as condições de trabalho e a relação com os superiores hierárquicos 

como principais fatores que influenciaram sue adoecimento, com 25% aparecem 

também às condições salariais e as relações com os colegas. 62,5% dos 

professores disseram que antes de iniciarem a docência não apresentavam doenças 

psicoemocionais. 

Na escola (B) apenas 25% dos entrevistados consideram que seu 

adoecimento tenha como causa direta a profissão, 25% deles afirmam que as 

condições de trabalho são os fatores que mais influenciaram o processo de 

adoecimento, e 91,7% dos professores disseram que antes de iniciarem a docência 

não apresentavam doenças psicoemocionais. 

Pelo que foi apurado, de um modo geral, os indicadores que contribuem 

para o adoecimento psíquico dos professores do ensino fundamental de primeiro 

segmento, da rede pública municipal em Campos dos Goytacazes-RJ são as 
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condições de trabalho (30%), as relações com superiores hierárquicos (15%), as 

condições salariais (10%) e as relações com os colegas (10%). Nesse estudo, a 

relação com os alunos não aprece como indicador de adoecimento. 

 

Gráfico 13 – Reflexos do afastamento do professor sobre a unidade escolar 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Gráfico 13 demonstra os reflexos do afastamento do professor sobre a 

unidade escolar. Na escola (A) 62,5% dos professores entrevistados afirmaram que 

acumulam funções quando um colega docente se ausenta da escola, e 100% deles 

asseveram que não há aumento da sua carga horária em situações de licenciamento 

de um colega, 62,5% disseram que se sentem sobrecarregados pela ausência do 

colega licenciado e 87,5% afirmaram que o afastamento do professor causa prejuízo 

ao rendimento dos alunos. 

Na escola (B) 50% disseram que acumulam funções quando outro professor 

se ausenta da unidade escolar, 75% afirmam que percebem aumento da sua carga 

horária em função da licença de um colega, 75% disseram que o afastamento de um 

professor gera sobrecarga nos demais e 91,7% declaram que a ausência do 

professor gera prejuízo no rendimento dos alunos. 

Em ambas as escolas, é possível verificar que o afastamento dos 

professores, em função do seu adoecimento psíquico, compromete o rendimento 
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dos alunos e reflete diretamente na saúde dos outros professores que permanecem 

na unidade escolar. 

 

6.2 Resultados Qualitativos 

 

Os dados que serão analisados a seguir estão contidos nas questões 23, 24 

e 25 do questionário respondido pelos professores das escolas (A) e (B) 

(APÊNDICE V). Trata-se de questões abertas que interrogam sobre o que 

proporciona mais satisfação e mais insatisfação em ser docente e quais são os 

principais problemas que o professor enfrenta na unidade escolar, respectivamente. 

Acerca do que mais proporciona satisfação em ser docente (questão 23), na 

escola (A), dos oito respondentes, cinco afirmaram que o que lhes causa mais 

prazer é ver o desenvolvimento do aluno. Na escola (B), dos doze respondentes, 

sete declararam que também se satisfazem com o desenvolvimento dos alunos.  

 

“Sou satisfeita com o que faço porque é prazeroso ver a contribuição positiva que eu posso 
proporcionar a uma vida no seu crescimento na aprendizagem e na preparação para a vida. 
É maravilhoso” (Professor da escola A). 

“O fato de ensinar e ver resultado” (Professor da escola A). 

“O crescimento intelectual do aluno” (Professor da escola A). 

“Quando observo que estão adquirindo conhecimento” (Professor da escola A). 

“Quando me encontro com um ex-aluno trabalhando num bom emprego, fazendo uma 
faculdade, enfim, realizando seus sonhos” (Professor da escola A). 

“Ver o quanto os meus alunos estão desenvolvendo e saber que estou podendo ajudá-los e 
contribuindo com isso” (Professor da escola B). 

“O amor pelos alunos, saber que posso mudar e construir alguma coisa a mais na vida de 
cada um dos meus alunos” (Professor da escola B). 

“O prazer de acompanhar o “crescimento” do aluno mesmo com todos os empecilhos” 
(Professor da escola B). 

“Ver o desenvolvimento emocional e também o crescimento como cidadão” (Professor da 
escola B). 

“O bom desenvolvimento dos alunos nas diversas áreas” (Professor da escola B). 

“Ver o progresso dos meus alunos” (Professor da escola B). 

“Ensinar” (Professor da escola B). 
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Nesse sentido, pode-se verificar que nas duas unidades escolares 

pesquisadas, o que causa prazer ao professor é o reconhecimento do seu trabalho 

que se verifica a partir da constatação de que o aluno obteve ganho no seu 

desenvolvimento. 

Jesus (1996) destaca que a natureza do trabalho, os fatores inerentes a ele, 

principalmente aqueles que se desdobram do processo de ensino-aprendizagem, 

quando significativos e gratificantes, assim como os aspectos relacionais e 

humanos, estão fundamentalmente vinculados à satisfação dos professores. 

Freud (1930), em o Mal-estar na Civilização, explica que a maneira mais 

eficaz para lidar com o sofrimento dos homens em suas relações interpessoais é 

permitir-se pertencer à comunidade humana, é civilizar-se, e isso supõe atarefa do 

educar e ser educado. Dessa forma, verificar o desenvolvimento, o progresso, o 

sucesso do aluno por meio do seu trabalho é uma forma de minimizar o mal-estar 

docente e produzir satisfação.  

Quanto ao principal fator que causa insatisfação em ser docente (questão 

24), na escola (A), dos oito respondentes três se referiram ao desinteresse, à 

indisciplina e à violência dos alunos, dois se queixaram de falta de condições de 

trabalho, um mencionou a falta de respeito generalizada por parte de alunos, pais e 

superiores, outro se referiu à relação com os gestores e, por fim, um respondente 

citou o baixo salário como forma de desvalorização do professor. 

Na escola (B), dos doze respondentes quatro se referiram à falta de 

comprometimento e apoio familiar, ausência e problemas com os pais dos alunos, 

três apontaram para a falta de condições de trabalho, dois mencionaram falta de 

respeito e reconhecimento para com o professor, dois afirmaram que o baixo salário 

é o principal fator de insatisfação e, mais uma vez, o salário vem associado a um 

critério de valorização e um professor fez menção à falta de interesse dos alunos 

pela aprendizagem. 

Torres Santomé (2006), citado por Caseiro (2006), afirma que as causas de 

insatisfação dos professores se  

 
(…) radicam (a) na incompreensão das finalidades dos sistemas 
educativos, que tem a ver com a rapidez das transformações em 
todos os campos do conhecimento, com a celeridade das inovações 
na área das tecnologias da informação e da comunicação, e com as 
múltiplas reformas educativas promovidas com escassa implicação 
da classe docente; (b) na formação inicial deficitária, no âmbito da 
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informação cultural; (c) na ‘pobreza’ das políticas de actualização 
cultural e psicopedagógica dos professores; (d) na concepção 
tecnocrática do corpo docente, com abandono do discurso político; 
(e) na existência de currículos obrigatórios carregados de conteúdos; 
(f) no peso das iniciativas, por parte da administração educativa, de 
tipo burocratizante; (g) na falta de serviços de apoio e na ineficácia 
da inspecção escolar; (h) na ausência de um verdadeira cultura 
democrática na vida das escolas; (i) nos problemas de comunicação 
com os alunos; (j) nas dificuldades de relacionamento com as 
famílias; (k) na existência de um clima político e social que 
responsabiliza unicamente a classe docente pela qualidade da 
educação; (l) num ambiente social de cepticismo, de superficialidade 
e de banalização; (m) no avanço de políticas mercantilistas e 
utilitaristas; (n) na falta de incentivos aos professores inovadores; (o) 
na contínua ampliação das funções cometidas aos professores; (p) 

na maior visibilidade dos efeitos do trabalho dos professores (p.188). 
 

Os motivos que provocam insatisfação nos professores que participaram 

desta pesquisa se repetem nos estudos de Araújo e Sousa (2013), que em 

entrevistas semiestruturadas com dez professores que estavam em Ajustamento 

Funcional, em escolas municipais de Belo Horizonte, encontraram os seguintes 

resultados: 41% dos professores apontaram como causa do seu adoecimento o 

trabalho, devido à localização da escola em área de vulnerabilidade social, 

problemas de relacionamento com alunos: indisciplina, desinteresse, desrespeito, 

confrontos físicos e verbais que provocaram situações de grande estresse. 

Apontaram ainda, problemas de relacionamento com os gestores e pares, pouca 

valorização do trabalho, baixos salários e sobrecarga de trabalho para 

complementação de renda.  

No que se refere aos problemas que o professor frequentemente enfrenta na 

unidade escolar (questão 25), na escola (A), dos oito respondentes cinco afirmaram 

que a falta de condições de trabalho é o maior problema. Os professores citam a 

falta de materiais mínimos para o trabalho, falta de infraestrutura, falta de material de 

limpeza. As mesmas queixas se observam na escola (B) 

 

“A falta de material escolar” (Professor da escola A). 

“Falta de recurso, falta de acessibilidade” (Professor da escola A). 

“Infraestrutura; falta de material; falta de apoio (inspetores, limpeza, professor, auxiliar de 
turma” (Professor da escola A). 

“A falta de recursos para o pleno exercício da função, a ausência da família no processo 
educacional/pedagógico dos filhos, a falta de democracia na hierarquia e a presença de 
diretores comprometidos apenas com seus padrinhos políticos” (Professor da escola A).  
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“Falta de estrutura. Escola suja, mal conservada, onde falta material de limpeza, entre 
outros” (Professor da escola A). 

“Os citados na questão 22 (A falta de estrutura física para trabalhar, a falta de material e o 
descomprometimento dos pais)”. (Professor da escola B). 

“Falta de estrutura física, sujeira, faltam pessoas em diversos setores” (Professor da escola 
B). 

“Falta de material, limpeza, apoio ao professor, etc” (Professor da escola B). 

“Infraestrutura, falta equipe da limpeza, enfim, todo o processo está um caos” (Professor da 
escola B). 

“Falta de higiene e segurança” (Professor da escola B). 

“Falta de recursos, material pedagógico. Diretor capacitado para exercer funções e etc” 
(Professor da escola B). 

“Falta de material, falta de pessoas para a limpeza, falta de apoio pedagógico” (Professor da 
escola B). 

“Salas superlotadas e sem nenhuma estrutura física (salas quentes, sem ventilação, etc)” 
(Professor da escola B). 

“Falta de apoio pedagógico; falta de material didático; falta de uma estrutura que atenda as 
necessidades; falta de valorização ao profissional da educação” (Professor da escola B). 

 

Nesse sentido, Esteve (1992), declara que o professor é um indivíduo 

fadado a desempenhar mal o seu trabalho, por falta de condições, por um conjunto 

de fatores externos a ele que, não raras vezes, estão fora seu controle. 

Uma pesquisa envolvendo professores do ensino fundamental de Santa 

Maria (RS) analisou o estresse e as suas principais causas, em face da inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. Nessa pesquisa, foram 

verificados vários agentes estressores que o professor precisa enfrentar no seu dia a 

dia profissional. A ausência de preparo para o processo de inclusão foi a principal 

causa de estresse por eles apontada. Os professores pesquisados citam como 

fatores de agravamento da situação a precariedade de projetos de educação 

continuada que os prepare para enfrentar essa demanda educacional; o elevado 

contingente de alunos por turmas; a insuficiência de infraestrutura física; a escassez 

de trabalhos pedagógicos em equipe; a ausência da família no acompanhamento 

escolar dos alunos; a indisciplina; a desvalorização da profissão e os baixos salários, 

condições de trabalho que exigem controle e preparo que os professores não 

dispõem. Sentimentos de decepção, de desencantamento com a profissão foram 
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repetidas vezes relatados, evidenciando a fragilidade dos profissionais analisados 

(GASPARINI, BARRETO e ASSUNÇÃO, 2005). 

 Naujorks (2002), autora da pesquisa mencionada, chegou à conclusão de 

que as atividades pedagógicas perpassadas por circunstâncias desfavoráveis 

obrigam a uma reestruturação e improvisação no trabalho antes padronizado, 

distorcem o conteúdo das atividades e tornam o trabalho descaracterizado em 

relação às expectativas, produzindo um processo de contínua insatisfação e 

conduzindo a sentimentos de revolta, fracasso, impotência, culpa e desejo de 

desistência, entre outros. 

Apesar de esse estudo trazer a realidade específica de professores que 

atuam com educação inclusiva, o que se verifica é que a ausência de condições 

mínimas e dignas de trabalho está presente não só nesse ramo, mas na educação 

como um todo, sendo apontado, nesta pesquisa, como principal problema a ser 

enfrentado pelos professores.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve por motivação investigar como os indicadores 

relacionados às licenças médicas de professores por motivos de adoecimento 

psíquico, apontados pelos órgãos públicos, interferem no processo de ensino da 

rede municipal em Campos dos Goytacazes-RJ. Nessa perspectiva, construiu-se a 

hipótese de que os indicadores relacionados às licenças médicas por adoecimento 

psíquico, além de afetar diretamente o professor, causariam uma sobrecarga de 

trabalho nos professores que permanecessem na unidade escolar, de tal modo que 

tal sobrecarga de trabalho acabaria por se constituir em mais um indicador de 

adoecimento psíquico, promovendo um ciclo vicioso. Os resultados obtidos pela 

pesquisa e apresentados nesse relatório em dissertação, destacam que essa 

hipótese se confirma. 

O objetivo geral desse estudo buscou analisar os indicadores relacionados 

às licenças médicas de professores do primeiro segmento do ensino fundamental, 

por motivos de adoecimento psíquico, apontados pelos órgãos públicos, e seus 

reflexos no processo de ensino da rede municipal em Campos dos Goytacazes-RJ. 

Para tanto, num primeiro momento, conforme o objetivo específico de 

descrever a prática docente no Brasil e suas relações com a saúde do trabalhador 

fez-se necessário revisitar dados históricos para apresentar tal prática. Foi possível 

perceber que, desde seu surgimento, a profissão do magistério foi relegada a um 

plano secundário, pouco valorizado no Brasil. Teóricos fundamentaram a ideia de 

que esse desvalor, associado às condições de trabalho desfavoráveis e às 

características intrínsecas ao individuo, podem levá-lo a um sofrimento psíquico. 

Num segundo momento, conforme o objetivo específico de relatar os 

indicadores básicos do adoecimento psíquico do professor da rede pública municipal 

de Campos dos Goytacazes no período de 2013-2015 foi possível encontrar tais 

indicadores. Para esse fim, foi realizada pesquisa de campo junto à SMEC e à 

PREVICAMPOS na qual se constatou o elevado índice de licenças médicas por 

transtornos psicológicos. Posteriormente, foram ouvidos vinte professores de duas 

unidades escolares municipais a fim de relacionar os comprometimentos e reflexos, 

na unidade escolar, decorrentes do afastamento dos professores por adoecimento 

psíquico, com os indicadores apresentados pela Secretaria Municipal de Educação, 

a partir da percepção daqueles que permaneceram atuantes. 



85 
 

 

 

A partir da análise dos questionários, conseguiu-se apontar como principais 

indicadores básicos do adoecimento psíquico dos professores da rede pública 

municipal de Campos dos Goytacazes as condições de trabalho desfavoráveis, a 

relação com superiores hierárquicos, as condições salariais e as relações com os 

colegas. Também se constatou, confirmando a hipótese aventada, que de fato a 

ausência do professor licenciado provoca reflexos na unidade escolar na medida em 

que há acúmulo de funções por parte dos professores, com aumento de carga 

horária e prejuízo no rendimento do aluno. 

A realização da pesquisa demonstrou à autora que esse quadro 

circunstancial que desenhado no município de Campos dos Goytacazes se repete 

em muitos municípios de todas as unidades federativas do país, chamando a 

atenção para um problema de saúde pública, vez que fatores externos e internos 

adoecem o professor e sua ausência contribui como fator externo para o 

adoecimento de outros professores, causando prejuízo no desenvolvimento escolar 

do aluno, num verdadeiro efeito cascata.  

Foi possível notar, a partir do contato direto com os professores, que ainda 

existe por parte de alguns uma expectativa em transmitir seu conhecimento, um 

desejo de influenciar o aluno, de criar com ele vínculos afetivos. No entanto, pode-se 

perceber também o quanto esse profissional tem ido para o seu ambiente de 

trabalho vulnerável e à mercê de uma realidade completamente adversa.  

Sinais de apatia, de desmotivação e de cansaço saltavam aos olhos dessa 

pesquisadora. Ao serem informados do conteúdo da pesquisa, vários professores 

demostraram descrédito com a possibilidade de alguma mudança que de fato 

pudesse contribuir para amenizar a situação. Muitos deles sequer aderiram à 

pesquisa. 

 Essa situação ficou bastante evidenciada na Escola A, localizada numa 

comunidade do município, que embora tivesse universo maior que o da escola B, 

apresentou uma amostra consideravelmente pequena. Ficou nítido o 

anestesiamento dos professores e sua falta de crença no sistema. Os discursos 

traziam em si alguma paixão, mas os comportamentos observados não pareceram 

compatíveis com eles. 

Para essa pesquisadora, a situação do professor de escola pública beira o 

caos, o nível de sofrimento consequente de tantas adversidades é adoecedor. Em 
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razão disso, necessário se faz lançar um novo olhar sobre o magistério. É preciso 

objetivá-lo como profissão. A docência não deve ser percebida como uma missão ou 

como um sacerdócio, a escola não pode ser entendida como uma extensão da casa 

e o aluno encarado como filho. Se assim permanecer, as exigências psíquicas sobre 

o professor vão adoecê-lo cada vez mais e sempre, provocando um esvaziamento 

de pessoal, como já se tem verificado com a falta de professores para determinadas 

disciplinas nos seguimentos posteriores ao primeiro. 

Magistério é profissão, e como tal possui problemas e desafios a serem 

superados. Torna-se questão de urgência valorizar o professor por meio de 

melhores condições de trabalho e plano de cargos e salários. Porém, também é 

necessário desenvolver, nos cursos de formação de professores, de pedagogia e 

nos cursos de licenciatura uma preparação psíquica, uma conscientização acerca da 

profissionalização do magistério. É preciso haver uma mudança cultural sobre a 

docência dos anos iniciais, no sentido de que professor não é tio, professor é 

professor. 

E, para além da mudança na formação do profissional, também se faz 

necessário, alcançar os professores que estão adoecendo em sala de aula, 

proporcionando um espaço livre e neutro de escuta especializada, uma escuta 

coletiva e individual, para que haja acolhimento e suporte, com fins à minimização 

dos sintomas provocados pelo adoecimento psíquico.     
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APÊNDICE I 

OFICIO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

CI PGCL/CCH n° /15 

 

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2015. 

Do: Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem – PPGCL  

Profª. Fernanda Castro Manhães 

Ao: Secretário Municipal de Educação – Campos dos Goytacazes - RJ  

A/C: Sr. Frederico Tavares Rangel  

Assunto: Autorização para Pesquisa 

 Prezado Senhor,  

Vimos por meio deste, encaminhar a mestranda CAMILLA PAIVA SILVA 

CRESPO, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, para realizar uma 

pesquisa de levantamento de dados junto a esse órgão público municipal, a partir de 

2014, sobre os professores efetivos licenciados, desviados ou aposentados por 

invalidez, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. O presente trabalho é 

orientado pela Professora Drª. Fernanda Castro Manhães, contato: 22-998301728. 

Contando com a autorização desta instituição, colocamo-nos à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

 Agradecemos desde já a importante colaboração para o desenvolvimento da 

pesquisa em nossa região. 

 

 Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2015. 

 
Profª. Drª. Fernanda Castro Manhães 

Pesquisadora e colaboradora do Programa de Pós-Graduação 

em Cognição e Linguagem 



96 
 

 

APÊNDICE II 

OFICIO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA AOS GESTORES 

 

CI PGCL/CCH n° /15 

 

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2015. 

Do: Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem – PPGCL  

Profª. Fernanda Castro Manhães 

Ao: Secretário Municipal de Educação – Campos dos Goytacazes - RJ  

A/C: Sr. Frederico Tavares Rangel  

Assunto: Autorização para Pesquisa 

 Prezado Senhor,  

Vimos por meio deste, encaminhar a mestranda CAMILLA PAIVA SILVA 

CRESPO, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, para realizar uma 

pesquisa de levantamento de dados junto a esse órgão público municipal, a partir de 

2014, sobre os professores efetivos licenciados, desviados ou aposentados por 

invalidez, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. O presente trabalho é 

orientado pela Professora Drª. Fernanda Castro Manhães, contato: 22-998301728. 

Contando com a autorização desta instituição, colocamo-nos à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

 Agradecemos desde já a importante colaboração para o desenvolvimento da 

pesquisa em nossa região. 

 Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de abril de 2015. 

 
Profª. Drª. Fernanda Castro Manhães 

Pesquisadora e colaboradora do Programa de Pós-Graduação 

em Cognição e Linguagem 
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APÊNDICE III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O(A) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: 
ADOECIMENTO PSÍQUICO DO PROFESSOR E SEUS REFLEXOS NO 
PROCESSO DE ENSINO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, que tem como objetivo: Analisar os indicadores 
apontados pelos órgãos públicos decorrentes das licenças   por motivo de 
adoecimento psíquico e seus reflexos no processo de ensino  para a unidade 
escolar. Este é um estudo baseado em uma abordagem de natureza quali-
quantitativa, buscando um delineamento integrado dos dados qualitativos e 
quantitativos.  

 Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 
nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando 
for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada 
uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados 
serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos 
e/ou revistas científicas.  

 Sua participação é voluntária e gratuita, isto é, a qualquer momento você 
pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar 
seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 
pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também na que 
trabalha.  
 Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a 
serem realizadas sob a forma de um questionário, com uma entrevista individual.   
 Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do 
pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas 
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já 
agradecemos!  
 
 

Profª. Drª. Fernanda Castro Manhães  Camilla Paiva Silva Crespo 

Nome do Orientador 
 

 Nome do Orientando 

Pesquisadora e colaboradora do Programa de Pós-
Graduação em Cognição e Linguagem 

 Mestranda em Cognição e Linguagem – UENF 

Tel. (22) 2748-6153  Tel: (22) 99983-4903 
E-mail: castromanhaes@gmail.com  E-mail: cpaivasilva@yahoo.com.br 

 
Campo dos Goytacazes,             de                                 de  2015.  
 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo 
em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, 
sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  
 
Participante de Pesquisa:  ______________________________________________  
 

CPF ou RG:_________________________________________________________ 
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APÊNDICE IV 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS GESTORES 

 
A unidade possui Projeto Político-Pedagógico? 

O gestor possui autonomia para atuar?  

Quantas turmas de primeiro segmento? 

Turno de funcionamento do ensino fundamental I? 

Quantos professores? 

Tem alunos especiais? 

Perfil socioeconômico dos alunos em média? 

Expectativas dos professores em relação à aprendizagem dos alunos? 

Frequência dos alunos, alunos evadidos?  

Quais são suas perspectivas pessoais?  

Principais dificuldades enfrentadas? 

Recursos escolares disponíveis, tem verba do município? 

Qual é o procedimento diante da ausência do professor, por falta ou licenciamento? 

 

Para visualizar 

Como são as salas de aula...climatizada...boa iluminação 

Condição do prédio 

Limpeza 

Tem laboratório de informática 

Quadra 

Banheiros 
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APÊNDICE V 

QUESTIONÁRIO 

                       
Prezado(a) Professor(a), 

Este questionário tem o objetivo de coletar dados que serão analisados e integrarão 

uma pesquisa. Portanto, convidamos você a contribuir com algumas informações de 

suma importância, para o sucesso deste estudo. O sigilo de suas informações será 

mantido. Não é necessária a sua identificação. 

Por favor, responda as perguntas de forma sincera e cuidadosa. 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  

2. Idade: ( ) 18 - 25           ( )26 - 35        ( )36 - 45             ( )46 - 50          ( ) mais de 50 

3. Estado Civil: ( )solteiro(a)    ( )casado(a)     ( )separado(a)    ( ) viúvo(a)    (  ) União estável 

4. Filhos? ( ) Sim. Quantos? ______                    ( ) Não 

5. Nível de Escolaridade: ( ) Ensino Médio ( ) Graduação ( ) Especialização Lato -Sensu ( ) 

Mestrado ( ) Doutorado ( ) Outro: ________________________ 

6. Função (você pode marcar mais de uma alternativa): 

 
a) ( ) Professor(a) de Séries Iniciais do Ensino Fundamental. (1º ao 5º ano)  
 
b) ( ) Professor(a) de Séries Finais do Ensino Fundamental. Qual (is) disciplina (s): (6º ao 9º 
ano) Disciplina (s): _____________________________________________________ 
 
c) ( ) Professor(a) de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
 
d) ( ) Outra profissão/função na área educacional. Qual? 

_____________________________________________________________________  

e) ( ) Outra profissão fora da área educacional. Qual? 

_____________________________________________________________________ 

7. Tipo de Vínculo:  

( ) Efetivo  
( ) Contratado 
( ) Em Substituição 
( ) Outros 
 
8. Há quanto tempo você exerce o magistério? 
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( ) menos de cinco anos 
( ) entre cinco e dez anos 
( ) entre dez e quinze anos 
( ) mais de quinze anos 
 
 
9. Em quantas unidades de ensino você leciona?  

( ) Uma  
( ) Duas  
( ) Três 
( ) Quatro  
( ) Superior a Quatro 
 
10. Em qual(is) turno(s) você leciona?  
( ) M        ( ) T        ( ) N         ( ) M/T       ( ) M/N       ( ) T/ N         ( ) M/T/N 
 
11.  Qual é o número de alunos por turma na(s) escola(s) em que atua?  
( ) Ate 25 alunos  
( ) De 26 a 30 alunos  
( ) De 31 a 35 alunos  
( ) De 36 a 40 alunos  
( ) Acima de 40 alunos 
 
12. Forma de deslocamento de casa a(s) unidades escolar(es): 

( ) Transporte Coletivo: ônibus/vans  
( ) Bicicleta 
( ) Motocicleta  
( ) Automóvel  
( ) a pé  
( ) Outra: __________________ 
 
13. Você alguma vez já precisou tirar licença médica? 

( ) sim 
( ) não 
 

14. Esse licenciamento foi por adoecimento de que ordem? 

( ) físico/orgânico 

( ) emocional/psicológico 

  

15. Se você respondeu sim à questão 13, quantas vezes precisou se licenciar? 

( ) uma vez 
( ) de 2 a 3 vezes 
( ) de 4 a 5 vezes 
( ) mais de 5 vezes 
 
16. Você considera que seu adoecimento é consequência direta de sua profissão? 

( ) sim 
( ) não 
( ) não sei dizer 
 
17. Se você respondeu sim à questão anterior, quais desses fatores mais 

influenciaram seu adoecimento?  
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Você pode marcar mais de uma alternativa 

( ) condições salariais 
( ) condições de trabalho 
( ) relação com superiores hierárquicos 
( ) relação com os colegas 
( ) relação com os alunos 
( ) outro __________________________________________________________________ 
18. Antes de começar a atuar como docente você já foi acometido (a) por algum tipo 

de adoecimento de ordem emocional/psicológico? 

( ) sim 
( ) não 
( ) não sei dizer 
 
19. Na escola em que você atua, havendo ausência de um professor licenciado, outro 

professor acumula as funções do que está ausente? 

( ) sim 
( ) não 
 
20. Existe aumento da carga horária dos professores ativos em função de um colega 

licenciado? 

( ) sim 
( ) não 
 
21. Você considera que o afastamento de um professor licenciado altera o andamento 

da unidade escolar, causando sobrecarga aos demais professores? 

( ) sim 
( ) não 
( ) não sei dizer 
 
22. Você considera que o afastamento de um professor licenciado altera o andamento 

da unidade escolar, causando prejuízo no rendimento dos alunos? 

( ) sim 
( ) não 
( ) não sei dizer 
 
23. O que mais lhe proporciona satisfação em ser docente?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

24. O que mais lhe proporciona insatisfação em ser docente?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

25.  Quais são os principais problemas que você enfrenta na unidade escolar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada por sua importante colaboração! 

 


