
1 
 

 
 



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE - UFF 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE- IHS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA- RPS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

  

 

PRISCILA LEMOS DE LAET PAIZANO 

 

 

 

”SAIO CEDO DE CASA E CHEGO TARDE”.  

 A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE E AS REPERCUSSÕES NA 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR. 

  

 

 

   

                                                                                

RIO DAS OSTRAS 

2017           



3 
 

                                                                                                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS - CURO  

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE – IHS  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA - RPS  

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

PRISCILA LEMOS DE LAET PAIZANO  

 

 

“SAIO CEDO DE CASA E CHEGO TARDE”.  

 A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE E AS REPERCUSSÕES NA 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR. 

 

 

Orientadora: 

Prof.ª Dr.ª Soraya Rodrigues Martins 

 

 

Rio das Ostras-RJ 

2017 



4 
 

 

PRISCILA LEMOS DE LAET PAIZANO 

 

“SAIO CEDO DE CASA E CHEGO TARDE”. A INTENSIFICAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE E AS REPERCUSSÕES NA CONVIVÊNCIA 

FAMILIAR. 

 

Trabalho monográfico de conclusão de curso 

apresentado ao Curso de Psicologia da 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de 

Humanidades e Saúde como um dos requisitos 

para obtenção de título de Psicólogo. Rio das 

Ostras, 2017. 

 

Aprovada em ___ de ____________ de 2017. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Drª. Soraya Rodrigues Martins - UFF 

Orientadora 

 

 

Prof.ª Drª. Suzana C. da Cruz Lima- UFF 

 

 

Prof. Dr. Marcelo de Abreu Maciel - UFF 

 

Rio das Ostras 

2017 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabalhar é vencer, preencher o hiato entre o prescrito e o efetivo”. 

(Dejours, 2012) 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Ao Pai de amor, ao meu Deus, tenho infinitas razões para agradecer, e uma delas é por 

estar sempre comigo. Por ser meu sustento, por me conceder a vida, pela paz que excede todo 

entendimento e pelo Teu amor incondicional por mim. Obrigada pela linda história que o 

Senhor escreveu e por tuas promessas que nunca falham, Tu és fiel. Obrigada Jesus! “Eu tenho 

absoluta certeza, que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da 

minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre! ” (Salmos 23.6) 

 Ao meu esposo, ao meu amor, Rodrigo, por ter deixado tanto para me acompanhar nessa 

caminhada. Por todo apoio, força e amor que me dá todos os dias. Essa vitória também foi 

conquistada por você. Por sermos um e podermos compartilhar dos mesmos sonhos e 

caminharmos em um mesmo propósito. Eu te amo! “Melhor é serem dois do que um” 

(Eclesiastes 4.9) 

 Aos meus amores, meus pais, Jorge e Olivia, pelo cuidado e amor que depositaram em 

mim desde meu nascimento. Pela luta de vocês em me dar o melhor e me apoiarem em todos os 

sonhos. Tudo que fizeram por mim é tanto que não tenho palavras para agradecer, mas amor 

para retribuir. Vocês com todo apoio e amor me ajudaram a chegar até aqui, sou grata a vocês 

por tudo. Essa conquista é nossa.  

 Á minha irmã linda, Gabriela, por se alegrar comigo e por participar de todos os 

momentos. Por estarmos sempre juntas e pelo amor que temos uma pela outra. 

 Aos meus sogros, Angel e Gumercinda, e minha cunhada, Gabriela, vocês também são 

participantes desta conquista. Por ser minha família, por torcerem por mim, e pelo apoio e 

ajuda, me abraçando como filha.  

 Aos meus avós, Luiz e Zélia, pelo amor e carinho. Por me ensinarem tanto com sua 

sabedoria, por investirem no meu sonho. Vocês participaram desde o começo e me 

acompanharam em todos os momentos, vocês são exemplos para mim. Aos meus tios e primos, 

que torceram e se alegraram com essa vitória, por sonharem junto comigo. Pelo cuidado e mãos 

sempre estendidas, dispostas a me ajudar sempre quando precisei.   



7 
 

 Aos meus pastores, Hélio e Mirian, pelas orações, apoio e por compartilharem das 

minhas alegrias e me ajudarem em minhas lutas, pelo amor de vocês e cuidado sobre minha 

vida.  

 Aos meus irmãos e amigos, que participaram desse momento e acompanharam minha 

caminhada até chegar aqui, me apoiando com palavras e orações.  

 As amigas que a UFF me deu como presente, em especial Fátima, Edilane e Jéssica, 

passamos por muitas situações juntas e batalhamos para conseguir chegar ao nosso alvo. 

Vivemos dias de luta e agora chegou o tempo de se alegrar. Agradeço por sermos 

companheiras, incentivando e ajudando uma a outra. A caminhada na UFF foi mais fácil porque 

vocês estavam comigo.  

 À minha querida professora e orientadora, Soraya, por ser um exemplo em dedicação e 

amor pela Psicologia. Por me ensinar tanto e por me incentivar a lutar para obter o melhor de 

mim em tudo. Pela ajuda, paciência e grande dedicação que me acompanhou desde que nos 

conhecemos, no estágio e na criação deste trabalho. Foi uma honra estar perto de você e 

aprender tanto.  

 Aos queridos professores que tive a oportunidade de conhecer e aprender tanto, meu 

agradecimento. Por toda a dedicação de vocês em darem seu melhor e acrescentarem tanto na 

nossa formação. Diante de todas as dificuldades, vocês lutaram junto conosco, e se importaram. 

Por nos ensinar que Psicologia se faz com amor. 

  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RESUMO 

 

Este estudo monográfico busca analisar aspectos do trabalho docente na 

contemporaneidade, sua intensificação, as vivências de sofrimento e prazer que compõe o 

cotidiano do ofício, e, as suas repercussões sobre a vida familiar dos professores. Tendo como 

questão central: como essa intensificação do trabalho docente pode afetar a saúde do 

trabalhador? Como o professor consegue lidar com diferentes demandas e problemas que são 

intensos em seu trabalho?  Quais as repercussões na vida familiar? Como fundamentação 

teórica a Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, 2004, 2012; Mendes e Duarte, 2013; Mendes, 

2014) e outros estudos relacionados ao trabalho docente, a família e a saúde do trabalhador 

(Martins, 2015; Cruz Lima & Costa, 2013; Wieissman, 2009).  Utilizou-se o método clinico 

para investigação e análise de dados coletados junto a professores de duas escolas municipais 

da região dos lagos (RJ), além de pesquisa bibliográfica sobre o tema.  Dentre os resultados 

deste estudo, destacam-se: como a precarização das condições de trabalho,  a  intensificação 

do trabalho docente e a falta de reconhecimento do trabalho efetivamente realizado têm 

repercutido negativamente na saúde do profissional, afetando seu trabalho e sua família; a 

relação trabalho e família possuem dificuldades para ocorrer de forma positiva, afetando o 

profissional que não consegue dar conta da dupla jornada de trabalho; se faz necessária a 

criação de medidas que considerem a dupla jornada de trabalho dos professores, levando em 

consideração a grande quantidade de mulheres que atuam no ofício. Em conclusão, este estudo 

buscou analisar o trabalho dos professores, em que consiste e até que ponto tem transbordado 

para a vida privada do profissional afetando sua saúde e convivência familiar, através de uma 

pesquisa bibliográfica conjuntamente com dados clínicos obtidos através das falas dos 

trabalhadores. A invisibilidade do trabalho do cuidado na escola, na família bem como a falta 

de reconhecimento trazem à tona necessidade de cuidado do professor e a importância da 

criação de espaços para escuta e fala compartilhada.  

 

Palavra-chave: trabalho docente, sobrecarga, convívio familiar.  
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RESÚMEN 

 

Este estudio monográfico busca analizar aspectos del trabajo docente contemporáneo, 

su intensificación, las vivencias de sufrimiento y placer que componen lo cotidiano del oficio, y 

sus repercusiones sobre la vida familiar de los profesores. Teniendo como cuestión central: 

¿cómo esa intensificación del trabajo docente puede afectar la salud del trabajador? ¿Cómo el 

profesor consigue lidiar con diferentes demandas y problemas que son intensos en su trabajo? 

¿Cuáles son las repercusiones en la vida familiar? Como fundamentación teórica la 

Psicodinámica del Trabajo (Dejours, 2004, 2012; Mendes e Duarte, 2013; Mendes, 2014) y 

otros estudios relacionados al trabajo docente, la familia y la salud del trabajador (Martins, 

2015; Cruz Lima & Costa, 2013; Wieissman, 2009). Se utilizó el método clínico para 

investigación y análisis de datos recabados de profesores de dos escuelas municipales de la 

região dos lagos (RJ), además de la investigación bibliográfica sobre el tema. Dentro de los 

resultados de este estudio, se destacan: la precariedad de las condiciones de trabajo, la 

intensificación del trabajo docente y la falta de reconocimiento del trabajo efectivamente 

realizado ha repercutido negativamente en la salud del profesional, afectando su trabajo y su 

familia; la relación trabajo y familia tiene dificultades para transcurrir de forma positiva, 

afectando al profesional que no consigue dar cuenta de la doble jornada de trabajo; se hace 

necesaria la creación de medidas que consideren la doble jornada de trabajo de los profesores, 

llevando en consideración la gran cantidad de mujeres que actúan en el oficio. En conclusión, 

este estudio buscó analizar el trabajo de los profesores, en qué consiste y hasta qué punto viene 

transbordando a la vida privada del profesional afectando su salud y la convivencia familiar, a 

través de una investigación bibliográfica conjuntamente con los datos clínicos obtenidos a 

través de las charlas de los trabajadores. 

 

Palabra clave: trabajo docente, intensificación, relación familiar. 
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ABSTRACT 

 

This paper is trying to analyze the aspects of a job looking from the perspective as a 

contemporary teacher. This research will also focus on its’ intensity, its’ pros and cons, the 

pleasure of a teachers’ daily job life, its’ effects on the family and in their own personalities. 

Some of the focus of attention are the following: How this intensification of work can affect the 

workers’ health; how the teacher can deal with different kind of challenges and problems that 

intensify in their work; what are some of the effects on their family. As a theoretical foundation 

we will use the Worker Psychometric (Dejours, 2004, 2012; Mendes e Duarte, 2013; Mendes, 

2014) and other researches related to teachers’ job, Family and The health of the worker 

(Martins, 2015; Cruz Lima & Costa, 2013; Wieissman, 2009). We have used the clinical 

method for this research in order to analyze all the data. In addition to it, bibliography was 

recovered from teachers of two schools from the Region of Lagos (RJ). As a result, we could 

conclude that the teachers deal with a poor working environment. There also exists intense 

working hours and there should be a proper recognition to the teachers who are really doing 

their jobs properly. There is a negative consequence in their health that affects their own jobs 

and their family. The relationship between their job and their family, taking into account that 

the first one consumes almost all their family sharing moments and time. We can say that is 

necessary to create some rules, which can take into account the excessing working hours of 

teachers, mentioning specifically that there are lot of women working on this specific job. 

Concluding, in this paper we are trying to analyze teachers’ job. What are their specific job and 

how this job is affecting their private life, health and family. We are doing this through and 

intense bibliography research with clinical data obtained by conversations, interviews with 

workers.  

 

Keyword: teachers’ job, intensify in their work, family.  
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I - INTRODUÇÃO 

  

Diante da escolha do tema para o desenvolvimento deste trabalho monográfico, minha 

escolha foi baseada no contato que tive diretamente com trabalhadores docentes durante toda a 

minha prática de estágio curricular. Desenvolver um trabalho sobre as vivências de sofrimento 

e prazer do professor juntamente com as repercussões na sua vida e família, é uma forma de 

pensar maneiras de promoção de saúde para esse profissional que enfrenta diariamente diversas 

demandas e entraves para realização de seu trabalho. 

 Durante dois anos completos de estágio supervisionado, pude compreender em 

entrevistas, escutas individuais e grupais, a voz de um coletivo docente que muitas vezes luta 

para ser escutada, porém não possui retorno. É a voz de um coletivo geral porque os 

enfrentamentos, as dificuldades e entraves que os trabalhadores dessa classe profissional de 

vivenciam podem ser considerados muito similares, mesmo trabalhando em diferentes escolas. 

As queixas e os problemas que os professores ultrapassam em seu trabalho são similares e 

comuns nos diversos coletivos de professores em diferentes escolas municipais. 

 O trabalho do professor é essencial para constituição do saber de um sujeito. É o 

professor que tem contato com cada pessoa desde criança, possuindo a responsabilidade de 

apresentar o mundo e o conhecimento para cada indivíduo. Se uma pessoa tem a possibilidade 

de entender, questionar, escrever ou ler, foi porque existiu um professor que a ensinasse a 

desenvolver todas as suas capacidades. Além de educadores, quantos professores também 

acabam sendo conselheiros de seus alunos. O professor sempre marca a vida de alguém, pois 

faz parte do crescimento e do desenvolvimento de cada aluno que passa por ele.  

 Porém, ser professor na atualidade não tem sido um trabalho fácil de ser realizado. 

Anteriormente, os docentes eram considerados e respeitados pelo trabalho que exerciam; os 

recursos nas escolas públicas davam a possibilidade da execução de um bom trabalho; a 

presença dos responsáveis junto à escola e a educação que ensinavam aos seus filhos, 

contribuíam para que a figura do professor como autoridade dentro de sala de aula, fosse 

valorizada. Todos esses aspectos contribuíam para que o trabalho docente pudesse ser exercido 

de forma prazerosa.   

São diversos os entraves que permeiam o trabalho do professor, como a falta de recursos 

e a falta do tempo para planejamento das aulas, que acabam sendo contribuintes para a 

excessiva sobrecarga dos docentes. Esse trabalho que deveria ser exercido dentro da escola, ou 
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nas horas que são destinadas ao seu trabalho, acaba extrapolando para o lar dos professores e 

consequentemente tomando as horas que não correspondem às horas laborais. Em vez dos 

professores planejarem suas aulas, corrigirem provas e exercícios dentro do seu horário de 

trabalho, por falta de tempo, levam seus trabalhos para dentro de suas casas, impedindo que os 

mesmos tenham um momento de descanso e de troca com suas famílias.    

 

Observa-se que a atividade docente se dá no espaço público, na escola, 

e também no espaço privado, em casa, não existindo barreiras que 

impeçam seu transbordamento para o tempo de lazer, de descanso, de 

cuidado dos filhos, de atividades com familiares e de tarefas 

domésticas. As dificuldades para conciliar trabalho e vida 

pessoal-familiar estão inclusive entre os motivos de abandono do 

magistério (FARIA & RACHID, 2015, p.164) 

 

 

 Segundo Freitas (2013), várias pesquisas que foram realizadas a respeito do trabalho do 

professor, mostram como na atualidade, o trabalho docente pode estar ligado ao adoecimento 

do profissional. Segundo a autora, é preciso expor o contexto do trabalho do professor, e, 

analisar como esse pode influenciar em seu adoecimento. Para que seja visualizado, por parte 

dos gestores, como é necessário e urgente atender ao cuidado desses trabalhadores.   

 Esta pesquisa tem como base desenvolver uma discussão sobre o trabalho docente a 

partir de relatos dos professores, onde se analisa o cotidiano de trabalho, as vivências de 

sofrimento e prazer, e, as repercussões que ocorrem através da intensificação laboral. 

Considerando também a análise teórica a partir de diversos autores que se dedicaram a falar 

sobre o trabalho e família como constituição do sujeito e de como se dá a relação entre eles.  

 A pesquisa tem como objetivo dar visibilidade a essa categoria profissional que muitas 

vezes se encontra sem voz. Essa visibilidade se dá através dos relatos dos docentes que foram 

colhidos nos grupos de escuta e gestão do estresse, sendo disponibilizados a partir da prática de 

estágio supervisionado pela Profª. Drª. Soraya Rodrigues Martins. Nesses espaços de escuta 

podemos entender como se dá o trabalho do professor, incluindo as diferentes demandas e os 

entraves que compõe o ambiente de trabalho. Diante do esgotamento que o docente chega a 

sentir depois de um dia laboral, pode-se analisar como o trabalho que é intensificado pode 

repercutir na vida social e familiar de cada profissional. Chegando a causar um tipo de 

esgotamento físico e psicológico.  
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A partir do trabalho em grupo denominado “Oficinas de escuta clínica e gestão do 

estresse”, envolvendo os professores da rede municipal da região de Rio das Ostras e arredores, 

foram estabelecidos espaços de escuta e fala dos professores, com intuito de promover formas 

de enfrentamento às situações que geram sofrimento no trabalho. Nesses espaços de discussão 

pude escutar muitos relatos dos professores de como seus trabalhos tem repercutido de forma 

negativa em sua convivência familiar e de como muitos problemas de ordem emocional têm 

sido gerados a partir dessas circunstâncias.  Esses fatos podem ser também observados a partir 

do grande número de docentes afastados de suas posições, sendo readaptados em outras 

funções.  

Segundo Martins, Souto, Vasconcelos, Domingues e Xavier (no prelo p.3): 

Essa escuta clinica procura promover a circulação da palavra entre os 

trabalhadores, promovendo um espaço para compartilharem e 

discutirem como realizam efetivamente o seu trabalho e os problemas 

que enfrentam, possibilitando a visibilidade e reconhecimento dos 

mesmos. Em sua análise, para compreensão das vivencias subjetivas 

(prazer e sofrimento) no ambiente de trabalho e suas repercussões nos 

processos de saúde, prioriza por meio da escuta clínica e da fala 

compartilhado um olhar reflexivo sobre a organização do trabalho 

efetivamente realizado (trabalho real).  

Ao analisar as vivências de sofrimento relacionadas ao trabalho dos docentes, a 

sobrecarga e as repercussões que são trazidas para a família desses profissionais, podemos 

pensar em diversas questões: como essa intensificação do trabalho docente pode afetar a saúde 

do trabalhador? Como o professor consegue lidar com diferentes demandas e problemas que 

são intensos em seu trabalho? Como a família do profissional sente quando o mesmo se 

encontra adoecido devido ao seu trabalho? Como o a exaustão devido ao trabalho do professor 

pode afetar a sua convivência familiar? 

 

Objetivo Geral  

 

O objetivo deste trabalho monográfico é alcançar alguma compreensão sobre o tema da 

intensificação do trabalho docente e as repercussões na vida familiar dos professores, a partir da 

análise da literatura especializada e de documentos clínicos de intervenções junto a coletivos de 

professores municipais da região de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. 
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Objetivos específicos   

 

Fazer uma revisão literária acerca do trabalho do professor, entendendo como ele é 

constituído e como ele acontece, traçando aspectos específicos que dizem respeito ao trabalho 

docente na atualidade. E entendendo a partir dos dados clínicos, através da voz do coletivo, 

como esse grupo específico de trabalhadores sente seu trabalho a partir das vivências de 

sofrimento e prazer geradas pelo ofício.  

 

Método 

 

Esta pesquisa monográfica é qualitativa com uso do método clinico, possuindo como 

referência teórica principal os estudos na abordagem da Psicodinâmica do Trabalho através da 

proposta metodológica por Dejours (2004) e outros pesquisadores brasileiros (Martins, 2015; 

Cruz Lima & Costa, 2013; Mendes & Duarte, 2013), além de outros estudos sobre o tema. A 

partir da Psicodinâmica do Trabalho, pode-se avaliar as vivências de sofrimento e prazer no 

trabalho que são geradas através da mobilização subjetiva frente as dificuldades que compõe o 

real do trabalho. 

 

Sobre os Participantes  

 

Os dados clínicos apresentados nesta pesquisa fazem parte dos documentos clínicos de 

ações da prática do trabalho de estágio supervisionado em duas escolas municipais.  Nos 

grupos de escuta clínica, realizados nessas escolas, participaram um total de vinte e quatro 

professores. Os grupos de escuta foram disponibilizados a partir de uma solicitação dos 

gestores dessas escolas, para que, os professores pudessem ter esse espaço de fala 

compartilhada.  

O primeiro contato com os professores foi através de uma apresentação e convite para a 

participação nos grupos, sendo livre a participação nos grupos. Posteriormente, foram 

realizadas entrevistas individuais com os envolvidos para o acolhimento dos docentes e para 

colher aspectos do trabalho assim como a sua organização. Tendo sido realizadas as entrevistas, 



18 
 

os participantes estiveram presentes nos grupos de escuta onde puderam estar trabalhando 

conjuntamente as demandas que eles trouxeram.  

 

Cuidados éticos 

 

Os participantes e os pesquisadores dessas ações de estagio assinaram o Termo de 

Compromisso Livre e Esclarecido, que foi apresentado mediante a confirmação da participação 

nas entrevistas e no processo grupal. Esse termo consiste na apresentação e explicação 

correspondente a participação voluntária no trabalho proposto, assim como o esclarecimento do 

sigilo de qualquer dado que possa trazer a identificação do participante. Através do termo há 

também a autorização do participante para o uso dos dados clínicos das entrevistas e dos grupos 

realizados.  
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II – TRABALHO E SUBJETIVIDADE 

 

O trabalho compõe grande parte da vida de um indivíduo, sendo muitos anos e muitas 

horas dedicadas a ele. Sua importância é entendida desde cedo, e se dá ao ser um ideal 

pertencente à maioria das pessoas. “O trabalho faz parte da condição humana, e como tal é 

indissociável da existência, configurando-se como uma forma de construção das sociedades e 

dos homens” (Martins & Cruz Lima 2015 p.56)   

O trabalho como um fenômeno que pode ser estudado de várias maneiras, sendo 

considerado como um elemento transformador não apenas da matéria, mas também da vida 

psíquica, social e cultural, política e econômica. Segundo Codo (1997), o trabalho é algo difícil 

de ser definido já que ele é pertencente a tudo que corresponde ao humano, caracteriza-se como 

uma atividade humana que tem a capacidade de produzir resultados produtivos e significativos 

para os sujeitos e para os objetos relacionados a sua intervenção. Para entender o trabalho, faz 

necessário se abster do entendimento que é comum e generalizado a ele. Para a melhor 

compreensão, o autor cita o exemplo de uma dona de casa, que acorda cedo, cuida do almoço, 

do marido e dos filhos, das roupas, das compras, da limpeza. Sendo todo o serviço da casa 

centralizado em uma só pessoa. Porém, se for perguntado a ela sua ocupação profissional, ela 

provavelmente dirá que não trabalha, e na maioria das vezes os outros dirão o mesmo. O autor, 

entende que essa dona de casa geralmente não é considerada como trabalhadora porque não é 

remunerada, por não produzir mercadoria que será vendida, por não ter carteira assinada, 

fazendo uma crítica ao que se entende habitualmente por trabalho ligado diretamente à 

mercadoria ou ao emprego. 

 

A psicodinâmica do trabalho defende a hipótese segundo a qual o 

trabalho não é redutível a uma atividade de produção no mundo 

objetivo. O trabalho sempre coloca à prova a subjetividade, da qual esta 

última sai acrescentada, enaltecida, ou ao contrário, diminuída, 

mortificada. Trabalhar constitui, para a subjetividade, uma provação 

que a transforma. Trabalhar não é somente produzir; é, também, 

transformar a si mesmo e, no melhor dos casos, é uma ocasião oferecida 

à subjetividade para se testar, até mesmo para se realizar. (Dejours, 

2004, p.30) 
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VISÃO CLINICA DO TRABALHO  

 

Segundo Martins (2015) a visão clínica vê o trabalho como uma ação, que é constituída 

por um engajamento subjetivo que ocorre como uma resposta a uma tarefa que vem regida por 

pressões materiais e sociais. O trabalhar é uma resposta à realidade que faz com que o sujeito 

pense e aja de uma forma criada por ele para a solução de problemas.  

 

O trabalho é aquilo que implica, do ponto de vista humano, o fato de trabalhar: 

gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, 

a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações; é o poder de 

sentir, de pensar e de inventar, etc ( Dejours, 2004, p.28) 

 

 

O trabalhar é o preenchimento do espaço entre o prescrito e o real, e que essa 

experiência se constitui através da subjetividade do sujeito. A Psicodinâmica do Trabalho 

considera o trabalho prescrito como uma tarefa que está prescrita, definida e organizada, e o 

trabalhar sendo composto pelo real que não é previsto e que não se pode controlar, o que foge 

do que está previsto pela organização. No real do trabalho, onde a organização não consegue 

prever ou se organizar diante dos imprevistos, é o lugar onde o sujeito insere um pouco de si, se 

mobilizando e solucionando as demandas através das prescrições do trabalho, juntamente com 

sua cultura e subjetividade para que o trabalho se torne vivo (Mendes & Duarte ,2013). 

 

[...] é impossível atingir a qualidade caso se respeite à risca as prescrições. 

Pode-se observar que as situações de trabalho são impactadas por 

acontecimentos inesperados, panes, incidentes, anomalias de funcionamento, 

incoerências organizacionais, imprevistos, provenientes tanto da matéria, das 

ferramentas, das máquinas, como dos demais trabalhadores, colegas, chefes, 

subordinados, da equipe, da hierarquia, dos clientes... (Dejours, 2012, p. 24) 

 

 

 As vivências do trabalho não podem ser previstas como o trabalho prescrito, onde o 

sujeito deve cumprir tais tarefas para compor seu trabalho. De maneira, que se o indivíduo que 

trabalha for guiado somente pela prescrição, seu trabalho não vai acontecer, ou não será de todo 

completo. O trabalhar necessita de todo o corpo em movimento devido às demandas 

inesperadas que surgem no seu dia-a-dia. Necessita da criatividade, do pensamento, da 
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habilidade em resolver problemas, necessita do sujeito que pensa, que cria ao lidar com 

situações inerentes ao cronograma, situações em que “fogem do controle” prescrito.  

Segundo Dejours (2012), 

[...] é impossível atingir a qualidade caso se respeite à risca as prescrições. 

Pode-se observar que as situações de trabalho são impactadas por 

acontecimentos inesperados, panes, incidentes, anomalias de funcionamento, 

incoerências organizacionais, imprevistos, provenientes tanto da matéria, das 

ferramentas, das máquinas, como dos demais trabalhadores, colegas, chefes, 

subordinados, da equipe, da hierarquia, dos clientes (p.24) 

 

 

O trabalho real  é “inventado” quando o trabalho prescrito não dá conta das demandas 

emergentes, das mudanças inesperadas que a realidade proporciona. Que vai além do que 

estava anteriormente programado.  

 

[...] sempre haverá uma lacuna entre o prescrito e a realidade concreta da 

situação. Este hiato entre o prescrito e o efetivo encontra-se em todos os níveis 

entre a tarefa e a atividade, ou ainda entre a organização formal e organização 

informal do trabalho. Trabalhar é vencer, preencher o hiato entre o prescrito e 

o efetivo. Ora, o que se deve colocar em ação para vencer este hiato não pode 

ser previsto de antemão. O caminho a ser percorrido entre o prescrito e o 

efetivo deve ser a cada momento inventado ou descoberto pelo sujeito que 

trabalha. Dejours, 2012, p. 24) 

 

 

A organização do trabalho também se diferencia em “organização prescrita” e 

“organização real”. Essa última evidencia o fracasso da normatização e da prescrição diante da 

modificação contínua da realidade, refletindo as situações imprevistas, que ultrapassam o 

domínio técnico e científico. (Martins, 2015, p.2) 

A relação do trabalho e a subjetividade, de acordo com a Psicodinâmica do trabalho, é 

uma relação onde o trabalho movimenta a subjetividade, e onde o trabalho seria constituído 

através de manifestações da vida.  O trabalho se caracteriza, como diz Dejours, pelo fato de 

preencher o espaço entre o “prescrito e o efetivo” através das possibilidades de criação a partir 

do sujeito. O real do trabalho “[...] se deixa conhecer pelo sujeito sob o efeito de surpresa 

desagradável, ou seja, de modo afetivo” (Dejours, 2012, p.25). Mas que a partir desses 

acontecimentos inesperados, ocorre a mobilização do indivíduo frente as demandas do 

cotidiano do trabalho. É nesse contexto que o sujeito reage e traz a vivência do trabalho para si, 
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onde ele coloca no seu trabalho, seu pensamento e o seu saber, tornando o “trabalho vivo” 

(Mendes & Duarte, 2013) 

Há muito que se dizer sobre o trabalho e as relações que o mesmo pode evidenciar. Pode 

ser entendido de diversas formas e ser associado a várias razões, mas o que é essencial para se 

entender é que independente de como foi escolhido ou para que é efetuado. O trabalho não é 

gerado somente de normas ou formas de fazer, ele é realizado por sujeitos diferentes que 

colocam um pouco de si em cada demanda existente.  

Para aqueles que tem olhar clínico, o trabalho é estritamente ligado ao humano, aos 

gestos, ao envolvimento do corpo, a reflexão, ao criar, inventar. O trabalhar é um envolvimento 

da personalidade do indivíduo para enfrentar uma tarefa envolve   pressões e 

constrangimentos. 

 

 Em outros termos, para o clínico, o trabalho não é em primeira 

instância a relação salarial ou o emprego; é o «trabalhar», isto é, um 

certo modo de engajamento da personalidade para responder a uma 

tarefa delimitada por pressões (materiais e sociais). (Dejours, 2004, 

p.28) 

 

 

É através do exercício do trabalho que aparece inevitavelmente junto com um confronto 

do real, que o sujeito pensa e age diferentemente do que estava prescrito inicialmente pela 

organização do trabalho. A experiência do corpo vai fazer com que o sujeito se mobilize pela 

curiosidade a buscar uma solução ao que foi apresentado a ele (Martins & Cruz Lima, 2015). 

 Martins e Cruz Lima (2015), falam que o sujeito enquanto trabalha, utiliza de suas 

habilidades e do seu conhecimento para a execução da atividade, “os conhecimentos e 

habilidades apreendidos são completamente remanejados e reinventados pelo trabalhador, 

revelando, assim, a parte subjetiva do trabalho, o trabalho vivo” (p.52).  

 Além disso, as autoras destacam que a experiência do trabalho não está restrita a um 

sujeito, ela envolve uma relação desse sujeito com outros (dimensão coletiva) fazendo com que 

ocorra a formação de laços, essenciais para a construção da subjetividade. 

  



23 
 

Sofrimento 

 

 O sofrimento a partir dessas vivências no trabalho, ao contrário de ser somente resultado 

delas, é uma forma de “agir sobre o mundo, para transformar este sofrimento encontrando os 

meios de superação da resistência do real” (Dejours, 2012 p.26). 

 Porém, o sofrimento deve ser diferenciado em “sofrimento criativo” e “sofrimento 

patológico. O primeiro, é caracterizado por esse sofrimento relatado acima, o qual é 

responsável em que o indivíduo reaja e supere as problemáticas que se colocam frente a 

execução do seu trabalho. O segundo, fala sobre o sofrimento gerado pelo cotidiano do trabalho 

que ao invés de mobilizar o sujeito, faz com que ele adoeça. Repercutindo em doenças 

relacionadas ao trabalho e possível afastamento do mesmo. 

 Mendes (2014), relata que é de extrema importância o entendimento sobre o sofrimento 

e a dinâmica que ele produz. Sendo o sofrimento no trabalho um fator que mobiliza o indivíduo 

na busca pelo prazer diante do real do trabalho. O real se coloca frente ao sujeito, o que provoca 

afetos e a mobilização que são caminhos que constroem a obra. O afeto vai movimentar ou 

parar o sujeito através do real. A impotência que é gerada por esse confronto pode levar o 

trabalhador à um caminhar em direção a saúde ou ao adoecimento. Quando o sujeito se apropria 

do afeto, ele consegue suportar o sofrimento. Fazendo com que o sofrimento seja “mobilizador 

de prazer”, permitindo a vontade de transformar a situação real e receber gratificação sobre 

isso. Porém quando ocorre uma “repressão do afeto”, onde o sujeito ao invés de mobilizar-se, 

para, há possibilidades de que o sujeito vá por um caminho patológico, se apegando ao 

sofrimento.  

O estresse, apesar de não ser um constructo utilizado pela Psicodinâmica do Trabalho, 

ele pode ser entendido como uma manifestação de sofrimento, podendo adquirir uma forma 

sintomática e patológica relacionada a sobrecarga de trabalho.  

A carga de trabalho (ou sua sobrecarga) pode ser entendida como “o conjunto de 

esforços desenvolvido para atender as exigências das tarefas” (Seligmann-Silva, p.85). De 

acordo com a autora, esse conjunto de esforços, envolve tanto os esforços físicos, como os 

mentais, cognitivos e psicoafetivos.  
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Mobilização Subjetiva e Reconhecimento no Trabalho 

 

 Segundo Mendes e Duarte (2013), a mobilização subjetiva é uma forma do sujeito 

vivenciar o prazer em seu trabalho, mesmo diante das dificuldades relacionadas a ele. Sendo 

composta pela inteligência prática, o espaço para discussão, cooperação e reconhecimento.  

 Com a mobilização subjetiva, o sujeito traz sua contribuição a organização. Frente a 

essa contribuição espera uma retribuição de forma simbólica, na forma de reconhecimento do 

trabalho efetivamente realizado. Não é algo que trate somente do trabalhador, mas também 

envolve o coletivo de trabalho. A mobilização subjetiva ocorre quando em associação (sujeito e 

coletivo de trabalho) fazem com que os efeitos de sofrimento no trabalho, sejam mudados. É 

uma mobilização que entende o reconhecimento como uma retribuição simbólica dada ao 

trabalhador pela sua cooperação na organização, pela sua inteligência e sua subjetividade que é 

algo particular dele.  

 

É por meio do reconhecimento, do olhar do outro, que se dá a construção da 

identidade no trabalho. O valor de retribuição simbólica dado pelo 

reconhecimento surge da produção do sentido dado à vivência do trabalho. A 

construção desse sentido, que vai ao encontro das expectativas do trabalhador 

em relação à sua realização profissional, pode transformar o sofrimento em 

prazer (Mendes & Duarte, 2013.p.47)  

 

 

Quando o trabalhador é reconhecido, ele passa a se sentir mais livre para acrescentar em seu 

trabalho a sua subjetividade. E vê o trabalho, então, como espaço de criação e de constituição 

dele mesmo e não como um lugar que é somente necessário para sobrevivência e produtividade 

remunerada.  

O reconhecimento do sofrimento investido no trabalho e a valorização do 

esforço, assim, se tornam essenciais para garantir sua ressignificação. Se o 

reconhecimento está paralisado, o sofrimento não é transformado em prazer, e 

o sujeito não encontra mais sentido, podendo levar à patologia (Mendes & 

Duarte, 2013.p.47)   

 

O reconhecimento faz parte da constituição da identidade do sujeito e a vivência de 

prazer em seu trabalho. Ganhando sentido sobre suas expectativas e a sua realização enquanto 

trabalhador.  
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A RELAÇÃO TRABALHO E A FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Nas últimas décadas ocorreram muitas mudanças em vários âmbitos da vida. Sejam eles 

na vida particular, ou na vida externa, nas relações sociais, nas relações de trabalho. O mundo 

do trabalho e o padrão familiar têm sofrido grandes transformações.   

As transformações que ocorreram no mundo trabalho foram ocorrendo paralelamente às 

transformações na família. As transformações e mudanças na configuração familiar e nas suas 

diferentes formas de constituição são consideradas como pertencentes ao processo de 

transformação social que está ocorrendo no mundo. 

 

Família e trabalho são esferas da vida que ocupam, cada vez mais, um lugar de 

importância para realização humana. Elas são desejadas como fonte de 

efetivação pessoal e social. Neste sentido, a interação entre ambas é muito 

relevante para o indivíduo situado no mundo contemporâneo. (Souza & 

Moreira, 2012, p.2).        

  

                                                                     

O que era um padrão anteriormente, nos dias de hoje, passa a ser mais uma opção da 

forma que um indivíduo possa escolher ou não. No padrão familiar, o modelo da mulher como 

cuidadora da casa e dos filhos, e o homem como provedor da casa foi sendo alterado a cada dia, 

dando lugar ao modelo de família onde, atualmente, ambos os cônjuges são responsáveis pelo 

sustento financeiro da casa (Cooper & Lewis, 2000). 

  No início do século XX, na relação de trabalho e família havia uma divisão de 

papeis. O homem se responsabilizava pelo trabalho remunerado e a mulher pelo trabalho de 

cuidar da família, porém com o passar dos anos, essa divisão começou a mudar.  Segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2009), as famílias eram compostas 

tradicionalmente por casais (mãe e pai) e seus filhos. O chefe do lar era o homem, que possuía a 

responsabilidade de trazer a provisão para sua casa. Através do seu trabalho remunerado, o pai 

conseguia trazer o sustento para a família. Já a mulher, responsável pelos cuidados da casa, dos 

filhos e da manutenção da família. Apesar de ser também um trabalho, a mulher não recebia 

remuneração por isso. A divisão social do trabalho no âmbito da família se dava com o homem 

como provedor e a mulher como dona-de-casa, na função de cuidado. O mercado de trabalho 

remunerado também tinha sua estrutura de acordo com esses padrões, onde em sua maioria os 

trabalhadores eram homens. Esse era o ideal das empresas, pois o homem só se preocupava com 



26 
 

o trabalho remunerado e em se dedicar a ele, já que as mulheres se encarregavam de todos os 

afazeres da casa e cuidado com os filhos.  

Em 1960, não havia uma preocupação com aqueles trabalhadores que necessitavam 

conciliar a dupla jornada de trabalho: responsabilidades do trabalho remunerado e as 

responsabilidades familiares e do lar. Mas com o crescimento do número de mulheres no 

mercado de trabalho, mesmo depois de serem mães, em diferentes classes sociais, se deu a 

importância de saber conciliar o emprego e a família. Ocorrendo então uma reorganização de 

papéis dentro da família, que antes envolviam trabalhar no lar ou no mercado de trabalho, 

desempenhando assim um único papel dentro do contexto familiar. Porém, a realidade 

contemporânea inclui a participação de múltiplos papéis, assim como a necessidade de 

equilíbrio e adequação às diversificadas demandas que geram a relação trabalho e família. 

(Barham & Vanalli, 2012). 

  Na contemporaneidade, como a progressiva inserção das mulheres no mercado de 

trabalho e as modificações na própria divisão de trabalho no último século, as mulheres não são 

mais percebidas como força de trabalho secundária, mas igualmente primária assim como os 

homens. Os arranjos familiares, hoje, são diversos:  famílias com a presença somente da 

mulher responsável pela casa, famílias bi parentais, famílias que vão além dos vínculos   

co-sanguíneos.  

Atualmente, a combinação do trabalho remunerado com um envolvimento 

familiar significativo não é apenas o ideal feminino, mas já está se tornando o 

novo modelo ideal masculino também, com base no pressuposto de que essa 

combinação permite o desfruto dos benefícios das duas esferas social e 

psicologicamente mais significativas da vida (COOPER & LEWIS, 2000 p. 1)  

 
 

Cooper e Lewis (2000), falam sobre o aumento de homens e mulheres trabalhando, 

inclusive na mesma casa. Além da conciliação entre trabalho remunerado e cuidado dos filhos, 

houve um aumento da expectativa de vida, resultando também na necessidade do cuidado de os 

familiares idosos que necessitam de atenção. Muitos trabalhadores, em algum momento da 

vida, precisam conciliar a responsabilidade do trabalho remunerado com a responsabilidade do 

cuidado de parentes idosos. 

 

Com frequência, eles estão sobrecarregados pelas demandas do trabalho e da 

família, ou sofrem com o conflito entre elas, especialmente se têm filhos 

pequenos ou parentes idosos e doentes. Isto pode afetar a motivação, a 
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produtividade e a saúde, e causar uma alta rotatividade pessoal. (COOPER & 

LEWIS, 2000, p.9) 

 

 

 

 Na contemporaneidade, o anseio pela independência, pela sobrevivência familiar e 

pelo próprio crescimento pessoal e profissional, fez com as mulheres que antes se restringiam 

ao trabalho doméstico e ao cuidado da família, passem a tomar lugar no mercado de trabalho, 

dividindo esse espaço com os homens. Segundo Vanalli e Barham (2012) para a maioria das 

mulheres brasileiras, as atividades profissionais se somam às tarefas familiares.  Mesmo que as 

mulheres continuem a assumir a responsabilidade sobre o cuidado da família e do cuidado da 

casa, há um crescente desejo por parte delas de independência e sucesso profissional.   

Vanalli e Barham (2012) em seu estudo ao analisar as crenças sociais vigentes na 

sociedade brasileira, afirmam que “a sociedade aceita e espera, com cada vez maior 

intensidade, que as mulheres adquiram qualificação por meio da instrução formal e exerçam 

atividades remuneradas que as possibilitem participar do sustento financeiro de suas famílias 

(p. 14). No entanto ressalta que na atualidade para a maioria das mulheres brasileiras, as 

atividades profissionais se somam às tarefas familiares, caracterizando uma dupla jornada de 

trabalho. 

  A dupla jornada de trabalho para as mulheres em geral, a responsabilidade do trabalho 

doméstico não-remunerado e o trabalho remunerado, acaba resultando em uma sobrecarga 

física e emocional. Além disso, frente ao preconceito arraigado que lugar da mulher é em casa e 

a resistência ao trabalho fora do ambiente familiar, observa-se uma tendência de elevados 

níveis de cobrança, fazendo com que a mulher queira provar que pode dar conta da família e do 

trabalho, sem prejudicar nenhum dos lados. A sobrecarga, nesses casos, poderá ser maior frente 

a maior exigência física e emocional pela qual estão expostas. (Seligmann-Silva, 2011) 

 Os autores, Barham & Vanalli, (2012) observam, ainda, a existência de uma 

preocupação com a comparação entre as mulheres que estão no mercado de trabalho e com as 

que são exclusivamente “donas de casa”. Essa comparação se dá pelo fato das mulheres com 

trabalho remunerado se dedicarem menos tempo à família e aos afazeres de casa do que àquelas 

que são dedicadas totalmente a isso. Gerando, emocionalmente, uma carga a mais gerada por 

essa cobrança, pela culpa de não dar atenção “suficiente” aos filhos, marido e por muitas vezes 

não conseguirem dar conta de terminarem os afazeres do lar. Se considerando, muitas vezes 

como mães e esposas inadequadas e más administradoras de casa.  
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 Por outro lado, os homens, por sua vez, a medida que entendem a multiplicidade de 

papéis, passam pela crise de reavaliar seu papel dentro do lar. Não podem ser vistos com a 

função exclusiva de provedores da família, já que as mulheres agora compartem da mesma 

responsabilidade (Barham & Vanalli, 2012) 

Dentro desse contexto, as famílias devem conciliar as demandas de trabalho 

remunerado com as tarefas domésticas, cuidados dos filhos e atenção aos cônjuges. Conciliação 

complexa e difícil de ser feita na vida cotidiana.  

O medo do desemprego e as exigências das organizações de trabalho fazem com que 

cada vez trabalhadores aumentem sua jornada de trabalho, mesmo sem receber ganhos extras, 

trazendo as tarefas do trabalho para dentro do seu lar.  Ocasionando uma diminuição do tempo 

que poderia ser dedicado à família, as tarefas domésticas e ao lazer (GOULART JUNIOR, 

FEIJÓ, CUNHA, CORRÊA & GOUVEIA, 2013). 

 Essa situação recorrente tem causado sofrimento, gerado um fator de estresse muito 

grande para as pessoas, considerando que o trabalho e a família são dois componentes muito 

importantes na constituição do sujeito.  A falta de um equilíbrio entre as demandas do desses 

dois contextos (trabalho e Família) podem gerar sofrimento que não consegue ser transformado   

associadas a sobrecarga e ao estresse, levando até a um adoecimento.   

 A combinação dessas demandas resulta em níveis diferenciados de estresse, reduzindo 

o desempenho profissional e prejudicando os relacionamentos dentro do oficio e no lar, além de 

desenvolver problemas relacionados à saúde (Barham & Vanalli, 2012). 

Segundo Cooper & Lewis (2000) diversos estudos apontam que a combinação dos 

múltiplos papeis relacionados ao trabalho e a família tendem a provocar no sujeito: conflitos, 

sobrecarga e estresse.  Esses autores consideram que a problemática relacionada a 

administração desses papeis “é uma questão não apenas dos casais, mas também 

organizacional” (p.8). Pois não está restrita a uma pessoa, afetando os indivíduos, as famílias, 

as organizações de trabalho e a própria sociedade.  

Diante de tantas mudanças, a autora Wieissman (2009) fala sobre os acontecimentos 

históricos e como eles trouxeram mudanças para os indivíduos. Como destaca a autora, o que 

era hoje, amanhã já não é mais. Quando algo começa a ser analisado, já passa, já muda, 

impedindo a possibilidade do próprio pensar sobre essas mudanças, já que os acontecimentos 

estão constantemente em transformação. 
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Wieissman relata que essas mudanças constantes e rápidas, influenciaram no 

surgimento de novos arranjos familiares diferente dos tradicionalmente estruturado pelas 

figuras do pai, da mãe e dos filhos. Esses novos arranjos não chegam muitas vezes a ser 

considerados como famílias estruturadas, devido ao conceito de família estar associado à 

família tradicional. Essas novas modalidades de famílias contemporâneas cuja formação não se 

assemelha ao modelo tradicional, são consideradas famílias desestruturadas. Essa nomeação é 

feita pela comparação com as famílias tradicionais vistas como ideais para o conforto e para boa 

criação dos filhos.  

 

Essa era a fantasia de família ideal, em comparação com a família 

desestruturada, que partilha um sentimento de abandono surgido na sociedade 

do séc. XXI, diante das novas formas de funcionamento social, e diante da 

solidão e do individualismo que as grandes metrópoles submetem ao convívio 

de seus habitantes” (Weissman, 2009, p.148) 

 

 

A autora enfatiza como a família moderna se organiza, não é mais o pai quem exerce a 

autoridade diante do lar. A figura de autoridade deixa de estar centralizada em uma figura 

especifica, há um deslocamento da autoridade. A mãe pode em alguns momentos assumir o 

papel de dominadora pela falta de posicionamento da autoridade paterna. “A família 

contemporânea é uma instituição democrática, na qual o poder está descentralizado e repartido 

entre seus membros” (Weissman, 2009, p.149) 

 A família na atualidade passa por intensos arranjos e rearranjos de papéis. Papéis que 

eram antes exercidos pelo pai e pela mãe se misturam. As mulheres passaram a tomar a 

responsabilidade em suas mãos devido à ausência do pai na tomada de decisões, exercendo sua 

autoridade, ou por muitas vezes não estar presente e consequentemente não havendo nenhum 

investimento afetivo.  

  Observa-se uma crescente taxa de família monoparentais que pode ser um reflexo 

desse momento que a sociedade vive. As mães acabam exercendo o papel de “mãe e pai” por 

não terem a presença do pai no lar, ou na atenção dos filhos. Ou por sua própria escolha, 

fazendo com que o homem seja apenas o doador do sêmen, mas não exercendo sua paternidade 

sobre a criança. 
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Nas famílias monoparentais, a sexualidade está marcada por um movimento 

inconsciente, partindo do lugar materno, de não reconhecimento e aceitação 

inconsciente de dois sujeitos como diferentes para formar e procriar um filho.  

Talvez isso estivesse desenhando uma forma peculiar de amor possível, em 

um espaço no qual não há encontro de dois. Desse modo, defrontamos com 

uma conformação familiar mais centrada em uma predominância do um, ou 

com uma predominância do espaço intrapsíquico do lugar materno. ”  

(Weissmann, 2009, pp. 154-155) 

 

 

 As transformações que ocorreram nas famílias se relacionam ou estão estritamente 

ligadas com as transformações no trabalho. Antes o trabalho era para toda a vida, assim como o 

casamento. Iniciava-se uma carreira em determinada organização ou profissão que permanecia 

até a aposentadoria, o casamento era considerado na sociedade como “para sempre”, se casava 

não pensando em que poderia haver uma separação, pelo contrário, o casamento era visto como 

“até que a morte nos separe”. Porém nos dias atuais para a sociedade atual, as relações sociais e 

trabalhistas se baseiam em como e até quando essa relação poderá trazer benefícios e prazer. 

Quando esse acaba, quando não há mais alegria ou satisfação, as relações são quebradas para 

dar início a novas relações. O indivíduo passa intensamente pela busca do prazer e da satisfação 

em todos os âmbitos. (Tonelli, 2010) 

 Mendes e Duarte (2013), ao abordar os aspectos psicodinâmicos do trabalhar enfatizam 

sua importância no movimento e articulação entre o psíquico e o social no que diz respeito ao 

prazer do sujeito em seu trabalho.  

 Segundo Freitas (2013), os professores a partir do século 20 conseguiram muitos 

avanços no sindicato, como horas de planejamento, a formação continuada e o plano de 

carreira. Porém, a partir dos meados do século 20, os avanços na tecnologia e na economia, 

ocasionaram uma nova demanda de trabalho docente, diferentes daquelas que eram antes 

propostas. Além da ampliação da educação pública no Brasil para todos, inclusive aqueles que 

antes não faziam parte desse contexto.  

A partir de tantas mudanças, o trabalho do professor começou a obter diversas 

demandas. No fim do século 20, o professor foi submetido a um “novo ambiente de trabalho”. 

A educação foi ampliada, mas não o ambiente escolar para receber este novo público. 

Ocasionando uma mudança no que se diz respeito à educação, onde o ensino deixa de ser o 

centro, e o professor passa exercer diferentes papéis. 

Para a psicodinâmica, a saúde e a normalidade são “estados” dinâmicos conquistados na 

relação com o mundo, na relação entre os homens, na relação com o trabalho.  Assim, o 
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ambiente de trabalho pode ser ambiente promotor de saúde ou de adoecimento, de sofrimento 

ou de prazer. O trabalho pode ter diferentes papéis, ele pode estruturar o sujeito, possibilitar a 

construção de identidade, engrandecer sua subjetividade como pode desestrutura-lo e leva-lo ao 

adoecimento.   

Pensar o trabalho como operador de saúde traz a questão:  O trabalho docente na 

contemporaneidade, e a sobrecarga proveniente do mesmo, tem valorizado o sujeito, ou tem 

promovido o adoecimento?  
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III - CLINICA DO TRABALHO JUNTO A PROFESSORES MUNICIPAIS 

DA REGIÃO DOS LAGOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

  

Para estudo da temática desta monografia, neste capitulo iremos apresentar alguns 

dados clínicos coletados em entrevistas individuais e no trabalho de intervenção grupal em 

clínica do trabalho junto a professores do ensino fundamental, em sua maioria, educação 

infantil realizado como prática de estagio obrigatório no curso de graduação em Psicologia da 

UFF – Campus Rio das Ostras durante o ano de 2016, sob a orientação e supervisão da Profª Drª 

Soraya Rodrigues Martins.  

 As entrevistas e os grupos de escuta foram relacionados à gestão do estresse e as 

vivências de sofrimento no trabalho. Como metodologia, foi proposta a intervenção clínica em 

psicodinâmica do trabalho que teve como objetivo compreender e analisar as condições de 

trabalho dos professores, as vivências de sofrimento e prazer e as repercussões da sobrecarga de 

trabalho, através da escuta clínica. Assim como a construção de ações que visam a prevenção e 

promoção de saúde desses trabalhadores. Nesse projeto a saúde é compreendida como uma 

conquista diária e constante, contemplando a ordem coletiva. Está relacionada a manutenção da 

vida, a (a) história (as) e aos modos de vida (s). Saúde e Trabalho se influenciam e se afetando 

mutualmente, articulando-se nos cuidados cotidianos (Martins, Souto, Vasconcelos, 

Domingues & Xavier, no prelo) 

Para a Psicodinâmica do trabalho, o trabalho e sua execução é um processo que envolve 

o sujeito que trabalha, dando sentido ao que realiza, e, as situações de trabalho que trazem 

impacto ao trabalhador sobre o que ele percebe em seu contexto laboral. Através dessa 

dinâmica, o sujeito pode vivenciar prazer ou sofrimento em seu trabalho (Facas, Araújo, Freitas 

& Mendes, 2013).  

Essas vivências de sofrimento relacionadas as situações de trabalho podem gerar 

diversos males que refletem no corpo, na mente do sujeito e nas relações sócio profissionais. 

Sendo manifestas pela ansiedade, falta de valorização e o cansaço. O sofrimento pode se 

relacionar à saúde, sendo uma vivência de afetos ruins para o sujeito, e pode ser um mobilizador 

para que o trabalhador transforme, através de estratégias, o contexto de trabalho e as situações 

que geram sofrimento a ele (Facas, Araújo, Freitas & Mendes, 2013).  
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 Sendo assim, a Psicodinâmica do Trabalho como clínica dá visibilidade à relação que 

ocorre entre o sujeito (subjetividade) e o real do trabalho, juntamente com as situações que 

ocorrem do cotidiano de trabalho e as vivências que são geradas a partir dele.  

 

A intervenção clínica contou com etapas que consistiram em:  

 Reunião com os gestores para a apresentação da proposta aos trabalhadores; 

 Acolhimento e Análise de demanda com visitas ao local de trabalho, reuniões com 

gestores e com trabalhadores para acolhimento, e acordos para realização da pesquisa e 

intervenção;  

 Entrevistas individuais com os funcionários da escola; 

 Realização de sessões coletivas em clínica do trabalho na forma de oficinas 

denominadas: “Oficinas de escuta clínica e gestão do estresse”; 

 Confecção de memoriais que relataram o que ocorreu nos grupos; supervisões com 

discussão ampliada junto ao coletivo de clínicos-pesquisadores; 

 Elaboração, apresentação e validação pelo coletivo de professores participantes.   

 

Esse relatório produzido foi posteriormente apresentado aos gestores, dando visibilidade as 

vivencias compartilhadas pelo coletivo, com intuito de abrir um novo canal de comunicação. 

 

COLETIVO 1: UMA ESCOLA MUNICIPAL DE CASSIMIRO DE ABREU 

 

Caracterização da Escola  

 

Essa é uma pequena escola que atende series da educação infantil e do início do ensino 

fundamental (1o a 3o ano). Apesar de pertencer ao município de Casimiro de Abreu, a escola 

está localizada em um bairro afastado entre as cidades de Rio das Ostras e de Casimiro de 

Abreu. A escola mesmo sendo construída há pouco tempo, possui diversos problemas em sua 

infraestrutura, como falta de luz, falta de ventilação e falta de um espaço de recreação para os 

alunos. Em virtude de seu afastamento local, há distanciamento tanto da prefeitura, como da 

secretaria de educação para avaliar os problemas recorrentes na escola e no bairro. Problemas 

esses que afetam o cotidiano dos alunos e da equipe que compõe os trabalhadores da escola.  
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 A comunidade atendida denota não estar muito inserida nas atividades da escola, não a 

reconhecendo como um espaço de seu pertencimento, que deve ser zelado e valorizado.  

Mesmo a escola realizando vários eventos para integração com a comunidade e para que haja 

uma boa relação escola-família, parece que essa integração acaba por não ocorrer de maneira 

satisfatória sob o ponto de vista dos professores.  

Sobre a Pesquisa e Intervenção  

   

Nessa escola no município de Casimiro de Abreu, após a etapa de acolhimento de 

demanda com a realização de reuniões com os envolvidos e entrevistas individuais, foi 

acordada entre a equipe de pesquisadores (UFF), Gestores e professores, a realização de três 

encontros para realização de sessões coletivas na forma de “Oficinas de escuta clínica e gestão 

do estresse”.  

Os participantes e os clínicos pesquisadores assinaram o Termo de Compromisso Livre 

e Esclarecido. Foram realizadas nas dependências da escola, nove entrevistas individuais com 

os professores para acolhimento e coleta de dados sobre do perfil dos participantes e três 

sessões coletivas sendo uma em cada mês (duas para reflexão e uma de devolutiva para o 

grupo)1. A condução das sessões coletivas ficou sob a responsabilidade desta autora, Priscila 

Lemos de Laet Paizano, e dos estagiários Leonardo Mose e Hélio Benjamim. 

 

Sobre os Participantes  

 

Participaram do grupo nove professores, sendo oito (8) mulheres e um (1) homem com 

idade entre 30 e 48 anos de idade, sendo 7 casados, 1 solteiro, 1 divorciado. O nível de 

escolaridade dos professores, em sua maioria, é de graduação completa (6 professores), dois 

cursaram pós-graduação, e um cursou ensino médio completo e/ou graduação incompleta.  

Os participantes desse grupo possuem tempos de profissão distintos, que vão de três (3) 

anos a vinte (20) anos de trabalho docente. 

A partir das entrevistas e das sessões realizadas, foi elaborada uma síntese devolutiva do 

trabalho de intervenção realizado, que visa identificar e apontar os eixos de análise através das 

                                                           
1 As sessões coletivas foram realizadas no período de 26 de outubro à 12 de dezembro de 2016, 

às quartas-feiras e segundas-feiras, no horário de 11:30h, com duração de 1h, nas dependências 

da escola. 
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falas e percepções do grupo. Para melhor visualização foi elaborado para esta monografia 

quadros ou tabelas com falas desse coletivo (C1) organizadas uma organização de acordo com o 

conteúdo das temáticas abordadas.  

 

1.1 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Conteúdo das tarefas, normas e controle, tempos e ritmos 

 

O coletivo em geral é responsável pela educação infantil, sendo alguns professores 

responsáveis diretamente pela alfabetização dos alunos. Sendo dividido entre professores que 

trabalham período integral dentro dessa escola, e outras trabalhando meio período. Formado 

por professores regentes e professores de apoio. São responsáveis também pela confecção de 

trabalhos manuais referentes as séries que atuam, e eventos que ocorrem na escola.   

 A escola funciona em dois turnos (manhã e tarde), três professores trabalham nos dois 

turnos, cinco no turno da manhã e um no turno da tarde. A carga horaria varia de 40 a 20 horas 

semanais.   

 

“[...] O trabalho é muito e o dinheiro é pouco” [C1].  

 

De acordo com o coletivo de professore, a realização do trabalho docente está permeada 

por problemas de falta de material adequado para as atividades, baixos salários, e dificuldades 

com o espaço da escola e algumas queixas em relação a prefeitura  

 Falta de luz, devido a problemas com a instalação da rede elétrica na escola, algumas 

salas não possuem iluminação. Os professores muitas vezes, dão aula em salas somente 

com a iluminação do dia, o que não é suficiente. As salas ficam escuras.   

 Falta de ventilação. Todas as salas possuem aparelhos de ar-condicionado e 

ventiladores, porém devido ao problema na baixa capacidade elétrica, os aparelhos não 

funcionam. Há problemas de funcionamento também com os ventiladores, se tornando 

difícil estar dentro da sala de aula sem ventilação.  

  Falta de coleta de lixo.  Uma questão presente no cotidiano do trabalho é o lixo que 

continuamente depositado pela comunidade na rua da escola, ocupando praticamente a 

metade da rua.  Os professores relataram sobre vários projetos realizado com intuito de 
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sensibilizar a comunidade sobre o cuidado do espaço, porém sem retorno, “ [...] mesmo 

que tirem o lixo, não adianta, eles colocam de novo”. [C1].  

Há uma queixa em particular sob a falta de investimento e envolvimento da prefeitura na 

busca de soluções, como por exemplo, arrumar a parte elétrica da escola e realizar uma coleta 

de lixo regular ou colocar lixeiras adequadas para o condicionamento do lixo.  Ainda destacam 

“[...] aqui é uma escola de educação infantil com um terreno enorme sem uso e sem 

parquinho para as crianças” [C1]. 

 

Além dos problemas relacionados ao espaço, foram relatados como entraves e situações 

agravantes de sofrimento:  

 O tempo e o trajeto para o trabalho “[...] É bem difícil chegar a escola” [C1 ]  

 A grande demanda de trabalho. “[...] muitas vezes levo trabalho da escola para 

casa”[C1].  

 

  

“[...] É bem difícil chegar a escola” [C1]  

 

O tempo dispendido e a longa distância da escola são percebidos como sobrecarga de 

trabalho. Relatam “[...] saio cedo de casa e chego tarde” [C1].  O trajeto para escola é bem 

difícil, devido ao bairro onde a escola está inserida distante do centro da cidade e a precariedade 

de transportes públicos.  

“[...] muitas vezes levo trabalho da escola para casa”[C1].   

O coletivo de professores em sua maioria relata, nas suas vivencias relacionadas ao 

trabalho, dificuldades para o cumprimento dos cronogramas, bem como o cumprimento de 

algumas normas e aplicação de diretrizes prescritas pela administração municipal que muitas 

vezes não avaliam o real do trabalho. As horas para planejamento das aulas são vistas como 

insuficientes para a grande demanda de trabalho, não ocorrendo um tempo hábil para realização 

do mesmo. Dentro da grande demanda de trabalho está o fato de além de exercerem o papel de 

mediadoras de conhecimento para alunos, percebem que há uma necessidade de lidar com os 

frequentes problemas sociais da turma, exercendo o papel de orientadoras de seus alunos. 

Especialmente porque os alunos em sua maioria são crianças. Os professores relatam que 

precisam estar atentos a educação acerca de questões básicas de higiene e de condutas sociais, 
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que seria de responsabilidade primeira da família. “[...] temos que ensinar ATË sobre a higiene, 

o que não é de nossa responsabilidade” [C1]; “[...] fico cansado[a], estressado[a], com dor 

de cabeça e vontade de acabar o período” [C1].  

Tab. 1 - Coletivo 1: Vivências relacionadas à organização do trabalho real. 

 

 

 

Aumento ritmo de trabalho 

 Tempo insuficiente  

Intensificação trabalho  

 

Dificuldade de relacionamento com os colegas 

Sala de aula lotadas 

 

Falta de recursos materiais  

 

Baixos salários 

 

   

 

“Muitas atividades, muita cobrança, pouco 

descanso e mente ocupada. ” [C1] 

“[...] saio cedo de casa e chego tarde” [C1] 

“[...] eu tenho aluno que dorme a aula toda. ” 

[C1] 

“[...] temos que ensinar até sobre a higiene” [C1] 

“[...] Gosto do que faço mas alguns dias são 

estressantes” [C1] 

“Tenho dificuldades em me relacionar. ” [C1] 

“[...] sabemos que estamos juntos, mas não temos 

tempo para conversar”. [C1] 

“As turmas são barulhentas, tenho que falar muito 

alto. ” [C1]       

“Me sinto realizado, mesmo diante das 

dificuldades. Mas não sou realizado com que 

ganho. ” [C1] 

“O trabalho é muito e o dinheiro é pouco” [C1] 

“Meu trabalho é muito estressante” [C1] 

 

 

A partir da escuta clínica da fala dos trabalhadores realizada nas entrevistas e nas 

sessões coletivas destacamos no quadro acima ( ver Tab. 1) os seguintes agravantes da 

organização do trabalho real: Sala de aula lotadas, aumento do ritmo de trabalho, falta de 

recursos materiais, baixos salários dificuldade de relacionamento com os colegas e 

intensificação do trabalho.   

Na fala compartilhada durante as sessões coletivas foi percebido a diferença entre o 

trabalho prescrito (normas) e o real do trabalho (Dejours, 2004), constatando de forma coletiva 

as impossibilidades de cumprirem o que está prescrito devido aos desafios contidos no 
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cotidiano de trabalho e as próprias condições de trabalho.  

 

Relações sócio profissionais 

 

“[...] sabemos que estamos juntos, mas não temos tempo para conversar”. [C1] 

 

Sobre a qualidade da relação entre os pares o coletivo relata que há um bom 

relacionamento entre os professores, porem há uma falta tempo para trocarem e conversarem 

sobre seus trabalhos. Impossibilitando que ocorra uma cooperação maior e mais eficaz. 

 Além de trabalharem com tempo corrido sem intervalo para o lanche, as reuniões 

pedagógicas semanais, com o coletivo de professores, para planejamento e resolver questões 

administrativas, ocorrem no horário de 11:30h à 12:30h, horário que corresponde ao término 

das aulas da manhã, e a chegada dos professores do turno da tarde. Esse horário avança o 

intervalo de almoço dos professores, que muitas vezes, almoçam ao mesmo tempo em que estão 

presentes nas reuniões.  

 

Relação professor-aluno 

 

  De acordo com a fala compartilhada entre os participantes, a relação professor-aluno, 

apesar de ser percebida como essencial para a construção do espaço de conhecimento e 

aprendizado sofre muitos entraves dificultando o acontecer da vivencia prazerosa.  

 

 

“ [...] parece que os pais deixam as crianças aqui, e deixam toda a responsabilidade para 

gente educar os alunos”[C1]; 

 

“[...] temos que ensinar até sobre a higiene, o que não é de nossa responsabilidade” [C1]  

 

“[...] eu tenho aluno que dorme a aula toda, sinto que a mãe não se importa com o 

aprendizado dele”[C1]]    
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A realidade social da comunidade onde a escola está inserida acaba repercutindo no 

dia-a-dia do ambiente escolar e na relação professor- aluno. De acordo com os professores, os 

alunos muitas vezes precisam ser advertidos e ensinados a respeito da educação básica como 

cuidados de higiene, regras de convivência, respeito a autoridade. Cuidados, visto pelos 

professores, como de responsabilidade da família. 

 

 

“[...] não vemos a participação dos pais ou responsáveis. Nem nas reuniões, quando 

chamamos é a mesma coisa”;  

 

“[...] às vezes peço para chamar os pais, mas me arrependo, vejo que não vai ter 

solução”[C1] 

 

A falta de acompanhamento por parte da família no cotidiano escolar e dos seus 

próprios filhos são vivenciadas pelo coletivo como agravante das dificuldades presentes na 

relação família – escola, impedindo a presença deum espaço de conversação entre eles, e 

consequentemente a busca conjunta de redução de problemas. Um dos grandes entraves 

percebidos é “ a ausência” dos pais no cuidado e na educação de seus filhos. Muitas crianças 

são criadas por avós, irmãos mais velhos ou outras pessoas familiares “Já tivemos várias 

situações onde foi preciso a interceptação do Conselho Tutelar”.  

 

 Relacionamento com os gestores  

 

O coletivo de professores apontou algumas dificuldades nas relações hierárquicas.  Entre 

os entraves apontados estão: 

 

 Dificuldades de comunicação com os gestores. Os professores apresentam dificuldades 

para comunicar-se diretamente com os mesmos. “[...] se você faz algo bom, é sua 

obrigação, mas se erra, parece que você nunca faz nada de bom”. 

 

  Percebem que a secretaria de educação não dá a atenção necessária aos problemas da 

escola. Há poucas visitas da administração municipal a escola. Repercutindo, no 
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coletivo como vivência de abandono pela gestão municipal da escola e de toda 

comunidade escolar. 

 

O Coletivo percebe uma falta de reconhecimento e valorização do trabalho realizado 

pelos gestores. Consideram que o trabalho cotidiano poderia ser mais reconhecido 

melhorando as próprias condições de trabalho  

 

 

“[...] Não é possível que a secretária de educação não saiba dos problemas que 

nós e os alunos passamos nessa escola em nosso dia a dia, como a questão da falta 

de espaço, luz e ventilação”[C1] 

 

  

1.2 - MOBILIZAÇÃO SUBJETIVA  

 

  Frente as condições de trabalho e a organização de trabalho real observamos uma 

dificuldade do coletivo em transformar as vivencias de sofrimento de forma criativa, 

prevalecendo o sentimento de impotência frente ao real do trabalho. 

Identificamos formas de enfrentamento individuais do estresse e/ou do sofrimento dentre as 

quais relatam:  

 

 Tentativa de autocontrole: “ [...] respiro fundo, penso antes de falar” 

 Isolamento e Afastamento - Quando estão estressados, alguns preferem sair de sala: “ 

[...] me ausento da sala de aula”; “ [...] fico em casa quieto, assisto televisão”; [...] fico 

isolado, vou ao médico e peço atestado”; 

 Acompanhamento médico e uso de medicamentos: “faço tratamento com 

fonoaudióloga por causa da minha voz”; “já fiz tratamento com psiquiatra”. Uso de 

medicamentos tais como ansiolíticos e antidepressivos.  
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Devido à sobrecarga no trabalho, o estresse e a falta de tempo, alguns professores têm usado 

como recurso de enfrentamento a licença de três dias correspondente a situações de 

enfermidade, que o município garante em cada mês. Resultando em outra problemática dentro 

da escola, pois quando há falta de professores, ocorre uma sobrecarga no coletivo que está 

presente naquele dia, pois na maioria das vezes com a falta de profissionais, não conseguem dar 

conta de toda a demanda. Esses “afastamentos temporários” constantes tem também 

prejudicado o andamento da escola e a qualidade do ensino prestado aos alunos. 

1.3 - SOFRIMENTO, DEFESAS E PATOLOGIAS 

 

A intensificação do trabalho docente aliada às precárias condições de trabalho tem 

favorecido os processos de adoecimento.  Nos registros clínicos das entrevistas individuais e 

sessões coletivas realizadas nessa escola, podemos observar no relato dos professores, a 

presença de sofrimento frente a grande demanda de trabalho percebida como sobrecarga, a 

relação professor-aluno e o cansaço do grupo em geral ( ver tab. 1, 2 e 3) . Evidenciada nas 

seguintes falas desse coletivo [ C1]: “[...]o trabalho é cansativo e estressante, as turmas são 

muito barulhentas”; “[...]é cansativo, angustiante, mas prazeroso”; “[...]gosto do que faço, 

apesar das dificuldades” “[...]gosto do que faço, mas alguns dias são estressantes. Lecionar é 

agradável, mas a parte burocrática é complicada”. 

Tab. 2 - Coletivo 1: Vivências de sofrimento relacionadas à intensificação do trabalho 

docente. 

  

Ansiedade 

Angustia 

Cansaço 

Desanimo 

Estresse 

Amargura 

Mau-humor 

 

 

“Fico ansiosa, meu sono está alterado. Tenho uma fome 

excessiva. ” 

 

“Me sinto angustiado. Penso em me ausentar. ” 

 

“Fico desanimada, não tenho vontade de executar as 

tarefas. ”  A
F

E
T

IV
A

S
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Tab. 3 – Coletivo 1: Sintomas físicos e psicossociais associados ao trabalho. 
 

 Dores de cabeça 

Dores no corpo 

Dores no braço 

Alterações do sono 

Dores nas costas 

Problemas nas cordas 

vocais 

Alterações no sistema 

digestivo 

 

“No final da jornada de trabalho me sinto cansada, 

estressada, com dor de cabeça e vontade de acabar o 

período. ” 

“Fico morta, chego em casa e só quero deitar. ” 

“Tenho dor de cabeça, dor nas pernas, dor nos ombros e 

irritação. ” 

“Me sinto acordada, com a mente pensando enquanto 

durmo. ” 

  

Vontade de desistir de 

tudo 

Insensibilidade em 

relação aos colegas 

Vontade de ficar 

sozinho 

Conflitos Familiares 

Impaciência com 

pessoas em geral 

 

“Só tenho vontade de dormir. ” 

“Me sinto angustiado, prefiro me isolar. ” 

“Quero ficar isolada” – enquanto à relação com os pares 

“Sinto que atrapalha o relacionamento com minha filha. ” 

“Desconto o estresse no meu marido. ” 

 

 

A intensificação do trabalho docente aliada às precárias condições de trabalho tem 

favorecido os processos de adoecimento.  Nos registros clínicos das entrevistas individuais e 

sessões coletivas realizadas nessa escola, podemos observar no relato dos professores, a 

presença de sofrimento frente a grande demanda de trabalho percebida como sobrecarga, a 

relação professor-aluno e o cansaço do grupo em geral. Evidenciada nas seguintes falas desse 

coletivo [ C1]: “[...]o trabalho é cansativo e estressante, as turmas são muito barulhentas”; 

“[...]é cansativo, angustiante, mas prazeroso”; “[...]gosto do que faço, apesar das 

dificuldades” “[...]gosto do que faço, mas alguns dias são estressantes. Lecionar é agradável, 

mas a parte burocrática é complicada”. 

S
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A vivência de sofrimento no trabalho parece repercutir na qualidade do sono “[...] 

acordo quatro ou cinco vezes por noite”; “[...] me sinto acordada, minha mente fica pensando 

enquanto durmo”, no relacionamento familiar “[...] fico morta, quando chego em casa só 

quero deitar”; “[...] afeta o relacionamento com meu marido, desconto nele o meu estresse”; 

“[...] sinto que atrapalha meu relacionamento com minha filha”; “[...] chego muito tarde em 

casa, não tenho tempo para dar atenção a minha família”, no humor “[...] me sinto 

desanimada”; “[...] fico cansada e estressada” (C1). 

Frente ao relacionamento com os colegas, o grupo notou que há uma cooperação, porém 

que é necessário que estejam mais juntos e que tenham mais tempo de troca um com o outro, 

“[...] muitas vezes não conseguimos conversar, por não termos tempo”. O sofrimento também 

chega a afetar esse relacionamento, evidenciado na fala: “prefiro ficar isolado”. 

Frente ao estresse ou sofrimento, foi possível perceber a presença de sintomas no corpo, 

tais como: dor de cabeça, dor nos ombros, dor nas pernas, alterações do sono, alterações 

cardíacas (palpitação), cansaço físico e mental, exaustão, crise alérgica, alterações no apetite, 

alterações na voz; e de sintomas psicológicos, tais como:  alterações cognitivas (memória e 

concentração), alterações de humor (desânimo, irritação, depressão), ansiedade e angústia.  

De modo geral os professores desse coletivo reconhecem que essas reações ou 

“sintomas” são devido a uma sobrecarga de trabalho, associada à quantidade de alunos, à 

pressão e cobrança, e a falta de tempo para planejamento das aulas, contribuindo para o estresse 

e esgotamento no fim da jornada de trabalho. 

 

1.4 - ANÁLISE CLÌNICA DA MOBILIZAÇÃO DO COLETIVO DE TRABALHO  

 

A realização das sessões coletivas em clínica do trabalho, apesar de ter sido uma 

solicitação inicial da direção da escola disponibilizado um espaço de escuta e reflexão para seus 

professores, alcançou uma adesão positiva por parte do coletivo, participando de forma 

reflexiva das entrevistas e dos três encontros realizados percebidos como insuficientes para 

elaboração mais adequada dos temas trazidos por seus participantes. Podendo esse espaço ser 

disponibilizado novamente no próximo ano, se houver uma concordância entre o coletivo de 

professores e a diretoria.   
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 COLETIVO 2: UMA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS 

 

Caracterização da Escola  

 

 Essa escola atende desde a educação infantil às séries do ensino fundamental, possuindo 

uma grande estrutura. A escola pertence ao município de Rio das Ostras e está localizada 

próximo ao centro da cidade. Por ser uma escola de grande estrutura, se faz necessário a 

inserção de mais funcionários para compor a equipe de trabalho que fica sobrecarregada devido 

à grande demanda de trabalho e a grande quantidade de alunos. 

 A comunidade atendida por esta escola passa por grandes problemas relacionados a 

violência e ao tráfico inserido na cidade, e principalmente nessa localidade. A tal ponto de 

haverem dias de “toque de recolher” dado pelos traficantes, sendo necessária a saída dos alunos 

e professores antes do horário do término das aulas. Muitos alunos que estão matriculados nessa 

escola são parentes, ou até mesmo filhos dos traficantes, causando um receio ou medo dentro do 

ambiente escolar. 

Sobre a pesquisa em intervenção  

 

  Nessa escola no município de Rio das Ostras, após a etapa de acolhimento de demanda 

com a realização de reuniões com os envolvidos e entrevistas individuais, foi acordada entre a 

equipe de pesquisadores (UFF), Gestores e professores, a realização de seis encontros para 

realização de sessões coletivas na forma de “Oficinas de escuta clínica e gestão do estresse”.  

Os participantes e os clínicos pesquisadores assinaram o Termo de Compromisso Livre 

e Esclarecido. Foram realizadas nas dependências da escola, quinze entrevistas individuais com 

os professores para acolhimento e coleta de dados sobre do perfil dos participantes e seis 

sessões coletivas sendo uma em cada mês (cinco para reflexão e uma de devolutiva para o 

grupo)2. A condução das sessões coletivas ficou sob a responsabilidade desta autora, Priscila 

Lemos de Laet Paizano, e dos estagiários Leonardo Mose e Hélio Benjamim. 

                                                           
2 As sessões coletivas foram realizadas no período de 22 de junho à 23 de novembro de 2016, 

às quartas-feiras, no horário de 11:30h ou 17:30h, com duração de 1h, nas dependências da 

escola. 
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Sobre os Participantes: 

 

Participaram do grupo quinze professoras do primeiro segmento da Escola Municipal 

Francisco de Assis, 15 mulheres com idade entre 30 e 55 anos de idade, sendo 5 casadas, 7 

solteiras, 3 divorciadas. O nível de escolaridade das professoras, em sua maioria, é de 

graduação completa (10 professoras), uma com pós-graduação, quatro com ensino médio 

completo e/ou graduação incompleta.  

As participantes deste grupo possuem tempos de profissão distintos, que vão de dois 

meses à 24 anos de trabalho docente. 

A partir das entrevistas e das sessões realizadas, foi elaborada uma síntese devolutiva do 

trabalho de intervenção realizado, que visa identificar e apontar os eixos de análise através das 

falas e percepções do grupo. Para melhor visualização foi elaborado para esta monografia 

tabelas ou quadros com falas desse coletivo (C2) organizadas de acordo com o conteúdo das 

temáticas abordadas.  

 

2.1 -ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Conteúdo das tarefas, normas e controles, tempos e ritmos. 

 

 Os participantes do grupo são responsáveis por atuar no primeiro segmento da escola, e 

trabalham diretamente na alfabetização dos alunos. Sendo dividido entre professoras que 

trabalham período integral dentro dessa escola, e outras trabalhando meio período. Formado 

por professoras regentes e professoras de apoio. O coletivo é responsável também pela 

confecção de trabalhos manuais referentes às séries que atuam, e eventos que ocorrem na 

escola.  

 A realização do trabalho docente está permeada por problemas de falta de material 

adequado para as atividades, dificuldade em cumprir o cronograma que muitas vezes se torna 

inviável; falta do intervalo (recreio) para os alunos, falta de horas suficientes para planejamento 

das aulas “[...] levamos o trabalho para casa” [C2] e a lotação das turmas. Situações estas que 

são agravantes de sofrimento no trabalho (ver abaixo tab. 4)  
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 O grupo de professoras também relatou a sobrecarga que está relacionada a demanda de 

trabalho. Além de exercerem o papel de serem mediadoras de conhecimento para alunos, 

percebem que há uma necessidade de lidar com os frequentes problemas sociais da turma, 

exercendo o papel de conselheiras e orientadoras de seus alunos.  

 

”[...] nos sentimos reconhecidas por nosso trabalho, quando vemos que um aluno com 

dificuldades, consegue vence-las”. [C2] 

 

Algumas professoras sentem dificuldades no cumprimento dos cronogramas prescritos 

pela administração municipal e algumas normas a seguir que não avaliam o real do trabalho, a 

vivência e as dificuldades para a aplicação dessas diretrizes. Percebendo a diferença entre o 

trabalho prescrito (normas) e o real do trabalho (vivência), sendo muitas vezes impossibilitadas 

de cumprirem o que está prescrito devido aos desafios que se apresentam no decorrer do ano 

letivo. 

Ao refletirem sobre o conteúdo das tarefas que realizam, o grupo pôde compartilhar e 

perceber a importância desse trabalho. 

 

 

“[...] a sobrecarga de trabalho tem gerado muita dor de cabeça, chego em casa e não quero 

fazer nada” [C2] 

 

“[...]está todo mundo fervendo, estressado, de cabeça quente” [C2] 
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Tab. 4 – Coletivo 2 : Vivências relacionadas a organização do trabalho real. 

 

Falta de material 

Falta de espaço 

Sobrecarga 

Falta de horas para planejamento das aulas 

Falta de intervalo 

Falta de reconhecimento 

Falta de interesse por parte dos alunos 

“[...] levamos o trabalho para casa” [C2] 

“[...] a exaustão do trabalho acompanhada 

pela falta de reconhecimento” [C2] 

“[...] assim como os alunos querem ajuda e 

não conseguem, nós também não temos a 

quem recorrer” [C2] 

“[...] professor se mata e aluno não quer 

nada” [C2] 

“[...] os professores estão sem condições. Só 

tem exigências” [C2] 

“[...] é estressante e cansativo dependendo da 

turma” [C2] 

 

 

De acordo com a fala compartilhada, o grupo nota ter uma grande sobrecarga de 

trabalho, especialmente esse grupo que pertence ao primeiro segmento da escola. Essa 

sobrecarga é vivenciada pela cobrança, falta de tempo para planejamento de aulas e atividades 

extras, que por vezes são consideradas impraticáveis frente às condições de trabalho (falta de 

material, tempo hábil para realização do cronograma). Muitas vezes, o grupo não sente o 

reconhecimento por parte da gestão “[...] a exaustão do trabalho acompanhada pela falta de 

reconhecimento”; “[...] tenho vindo trabalhar e me dá vontade de voltar para casa”.  

Na percepção do grupo, algumas vezes se apresentam problemas onde se veem 

impossibilitadas de resolverem, o que contribui para o estresse e frustração “[...] as mãos estão 

presas, querendo resolver o problema e não conseguem”; “[...] assim como os alunos querem 

ajuda e não conseguem, nós também não temos a quem recorrer”; “[...]o coração está 

cansado de lutar, está doendo de tanto lutar”.  
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“[...]é um desgaste muito grande, desgaste físico e emocional”. [C2] 

 

Outra problemática que se apresenta é o benefício da assiduidade que os professores 

recebem, compondo os seus salários. O coletivo relatou que para não perderem este benefício, 

os professores trabalham mesmo doentes, devido a gestão municipal não considerar a falta por 

motivo de doença, mesmo com a apresentação do atestado médico.  

 

“[...] professor se mata e aluno não quer nada” [C2] 

 

 O coletivo também percebe a falta de interesse de alguns alunos, o que aumenta a 

sobrecarga e o cansaço no final do dia; “[...] você chega na sala de aula, explica. Depois de 

quarenta e cinco minutos eles não sabem nada”; “[...] eu explico, explico, mas fico 

desesperada, não sei o que fazer”. Apesar do empenho do professor para a preparação da aula, 

e para que os alunos aprendam, se veem frente ao desinteresse de grande parte da turma, 

trazendo para o professor o sentimento de fracasso, e a cobrança dos pais sobre eles.  

 

Relações sócio profissionais  

 

 

“[...] estamos no mesmo barco”. [C2] 

 

 Foi citado na fala compartilhada e recorrente entre os participantes, que o grupo se une 

frente as dificuldades apresentadas e se ajudam mutuamente. 

Relatam que sentem prazer em estarem juntas, sendo uma vivência de alegria quando se 

encontram. Uma professora relatou que estava de licença, mas que ao voltar sentiu a alegria e o 

carinho do grupo recebendo-a.  

Foi percebida a existência de laços de cooperação, no coletivo, que são essenciais para o 

trabalho. O grupo é parceiro e aproveita o tempo de intervalo (almoço) para compartilhar seus 

afetos. As professoras conhecem as turmas e os alunos, uma das outras, se ajudando frente aos 

desafios, aconselhando e contribuindo em geral. 
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Relataram sobre a responsabilidade que o grupo tinha sobre a festa junina que 

aconteceria na escola. Diante das atividades que deveriam ser feitas, o grupo percebeu a 

cooperação para que o trabalho fosse concluído. E se sentiram felizes pelo resultado do trabalho 

grupal que exerceram.  

Os laços de cooperação também são estratégias do grupo para enfrentar as dificuldades 

que não conseguem solucionar sozinhas. Nos encontros o grupo se reconheceu e percebeu que 

passam pelas mesmas dificuldades “[...] pensamos as mesmas coisas”. 

 

Relação professor-aluno 

 

 

“[...]às vezes dá vontade de bater, brigar e as vezes dá vontade de abraçar, beijar, pois eles 

não têm isso em casa”. [C2] 

 

 

 Nos encontros realizados, o grupo relatou como acontece a relação entre professores e 

alunos. Esta relação sofre muitas dificuldades de acontecer como uma vivência prazerosa entre 

o professor e a turma. Destacamos entraves que dificultam essa relação, são eles: 

 

 Alunos que não se interessam pelo aprendizado e acabam por atrapalhar o restante da 

turma “[...] tem alunos que não conseguem evoluir por causa dos outros”; “[...] nos 

preocupamos desses alunos influenciarem os outros”. 

 A superlotação das turmas – “[...] as turmas são muito cheias e não damos conta, todos 

querem atenção”;  

 

 

“[...] dá vontade de chorar, pois na realidade eles fazem parte de nossa vida, como se fosse 

nossos filhos, é angustiante, é a dor como se tivesse no lugar da mãe dele” [C2] 

 

 

 A vivência social dos alunos que repercute dentro da escola – O grupo de professores 

tem percebido a grande influência do tráfico, da violência dentro das turmas, por parte 

dos alunos. Pois muitos alunos pertencem a famílias que são envolvidas no tráfico da 

cidade, fazendo com que muitos deles se envolvam nesse meio. Esse fato tem gerado 



50 
 

desgaste e sofrimento ao grupo por se sentirem impotentes diante de tal situação “[...] 

nos sentimos impotentes e nos sentimos bastante e assustadas por eles falarem com 

naturalidade”; “[...] o tráfico inserido na escola está aumentando, alunos com dez 

anos já estão envolvidos”. 

 

 

“[...] temos perdas de alunos e ex-alunos para o tráfico, muitos alunos que aconselhamos a 

largar o tráfico, não nos ouviram e morreram” [C2] 

 

 

O coletivo relatou que sempre aconselham aos seus alunos a viverem uma vida diferente 

de seus pais. Porém quando não veem resultado, se sentem tristes por verem seus alunos e 

ex-alunos envolvidos no tráfico e morrendo “[...] esse ano já fui a dois enterros e procuro ir em 

todos”; “[...] nos sentimos muitos tristes, mas temos que continuar o nosso trabalho”]; “[...] 

alguns seguem a vida que os pais levaram, viram seus pais morrerem, mas mesmo assim 

seguem a mesma história”.[C2] 

 

 

“Para mim é muito triste. Eu sempre estou perguntando, falando com 

eles. Digo “fulano não vai por esse caminho”, me preocupo. Eles me 

contam o que viram desde pequenos, viram seus pais, seus tios serem 

assassinados. Eles sabem de tudo e contam com a maior naturalidade. 

Eu tento contribuir, ajudar de alguma forma para que eles fiquem 

longe disso. Me deixa muito triste”. [C2] 

 

 

 

 

“A gente vê nossas alunas grávidas de traficantes, outras crianças já 

envolvidas e que tentam influenciar os outros alunos. Antes não era 

assim, hoje as crianças são muito avançadas, já viram e já viveram 

muita coisa. São outros tipos de conversas. Nos preocupamos com o 

que vai ser da vida deles no futuro”. [C2] 

 

 

 

 A falta de acompanhamento por parte da família impossibilita que ocorra a relação 

escola-família de forma eficaz, impedindo que haja uma conversação entre eles, e 
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consequentemente a resolução de problemas“[...]geralmente é algo que não se tem 

retorno, alguns alunos não têm pais, são criados por avós ou tios, que também não 

comparecem na escola nem nas reuniões”.  

 

  

Modos de gestão e Comunicação entre os setores 

 

 

“[...] nas reuniões do segundo segmento sempre temos que estar presentes para a resolução 

de problemas, porém nas nossas não vemos essa mesma cooperação”. [C2] 

 

  

As falas do coletivo apontam as dificuldades encontradas na articulação com o segundo 

segmento da escola. O coletivo de professores do primeiro segmento se percebem, 

sobrecarregadas diante das atividades e reuniões, não percebendo a cooperação entre os 

segmentos pertencentes a escola  

 

Relacionamento com a gestão  

 

 

“[...] as mãos estão presas, querendo resolver o problema e não conseguem”; [C2] 

 

 

No decorrer das sessões o coletivo falou mais sobre a relação com os gestores. Entre os 

entraves apontados estão: 

 A forma de encaminhar e distribuir as tarefas – o coletivo percebe momentos em que 

não há uma boa divisão de tarefas e atividades extras, trazendo uma sobrecarga para o 

primeiro segmento.  

 Na resolução de problemas – diante de desafios do real do trabalho, existem tipos de 

problemas que o coletivo não sabe a quem recorrer ou não vê soluções para suas 

demandas quando encaminham para a gestão ou administração municipal, vivenciando 

a sentimento de imobilização   “[...] não podemos caminhar”. “[...] as mãos estão 

presas, querendo resolver o problema e não conseguem[C2] 

 O coletivo sente que há falta de reconhecimento e valorização do trabalho realizado, por 

parte dos gestores, relatado na frase “[...] você pode fazer tudo certo, mas se erra em 
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alguma coisa, já era”; “[...] não nos sentimos reconhecidas pelo que fazemos”; “[...] 

pela criança a gente até tem reconhecimento”.  

 

Houve um entendimento por parte do grupo de que a chefia também sofre pressões. 

Foi sugerido um acompanhamento mais de perto dos gestores municipais, através de visitas 

para que possa ver as dificuldades que as professoras enfrentam no dia-a-dia para o 

cumprimento do cronograma e para aprendizagem e aprovação de alunos com dificuldades.  

Foi refletido, nos encontros, o fato da chefia ter acolhido a construção desse espaço de 

escuta para que o grupo se expresse sobre o estresse que o trabalho acarreta.  

2.2 - MOBILIZAÇÃO SUBJETIVA  

 

Apesar das pressões do trabalho, o coletivo demonstra estar unido, apresentam laços de 

confiança, ajuda mutua e cooperação. Costumam almoçar juntos em todos os dias letivos, sendo 

esse o espaço informal para compartilhar suas vivências, fortalecer os vínculos de amizade [...] 

é a amizade que segura agente na escola [C2]. Esse relacionamento ajuda para que encontrem 

alguma forma de prazer em seu trabalho. A cooperação configura-se como uma estratégia 

coletiva de enfrentamento ao sofrimento/estresse no trabalho. “[...] aqui é tipo família, nos 

unimos nas dificuldades”[C2]  

 

 Além disso, identificamos como formas de enfrentamento do estresse e/ou do 

sofrimento:  

 

   a) tentativa de autocontrole: “na escola, eu tento me controlar, mas em outro lugar, 

eu descarrego”[C2]; 

   b)  Isolamento: Quando estão estressados “procuro ficar em silêncio, pois se 

não...!! Me irrito com facilidade”[C2]; 

   c) Evitação: “eu esqueço e não deixo que o problema venha influenciar meu fim de 

semana”[C2]; 

d) Acompanhamento de saúde e medicamentoso tais como: acompanhamento médico 

(psiquiátrico, cardiologia, pneumologista), fisioterapia, psicológico, fonoaudiologia. 
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Apesar das singularidades, nessa escola, assim como na escola descrita acima, 

observamos que frente às condições de trabalho e a organização de trabalho real, uma 

dificuldade do coletivo em transformar as vivencias de sofrimento de forma criativa.  

 

2.3 - SOFRIMENTO, DEFESAS E PATOLOGIAS 

 

Tab. 5 - Coletivo 2: Vivências de sofrimento relacionadas à intensificação do trabalho 

docente 

  

 

Estresse 

Cansaço 

Desanimado 

Vontade de ficar sozinho 

Esgotamento 

 

“[...]é um desgaste muito grande, desgaste 

físico e emocional”[C2]           \ 

  “[...]está todo mundo fervendo, estressado, 

de cabeça quente” [C2] 

“[...] a sobrecarga de trabalho tem gerado 

muita dor de cabeça, chego em casa e não 

quero fazer nada” [C2] 

“[...]está todo mundo fervendo, estressado, de 

cabeça quente” [C2] 

“na escola, eu tento me controlar, mas em 

outro lugar, eu descarrego” [C2] 

“[...] quando chego em casa, não quero 

conversar com ninguém” [C2] 

“[...] me sinto estressada, turmas cada vez mais 

cheias” [C2] 
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Tab. 6 - Coletivo 2: Sintomas físicos e psicossociais associados ao trabalho  

 

 

 

Nos registros clínicos, podemos observar a presença de sofrimento e/ou estresse frente a 

grande demanda de trabalho percebida como sobrecarga, a relação professor-aluno e o cansaço 

do grupo em geral. Evidenciada nas seguintes falas desse coletivo [C2]“[...] me sinto 

estressada, turmas cada vez mais cheias”. “[...] os professores estão sem condições. Só tem 

exigências”; “[...] é estressante e cansativo dependendo da turma”; “[...]são muitas crianças 

em sala de aula e alunos que não obedecem”. “[...] não consigo dar conta”. 

A vivência de estresse no trabalho parece repercutir na qualidade do sono: [C2]“[...] 

tenho dificuldade para dormir”; “[...] sonho que estou dando aula”, no relacionamento 

familiar “[...] quando chego em casa, não quero conversar com ninguém”, no humor “[...] 

 Dores no corpo 

Insônia 

Dores de cabeça 

Dores nas pernas 

Alterações cardíacas (pressão) 

Alterações auditivas e alterações 

na voz 

 

“[...] tenho dificuldade para dormir” [C2] 

 “[...] sonho que estou dando aula” [C2] 

“[...] aqui é para quem tem coluna” [C2] 

“[...] tem vezes que perco minha voz, fico sem 

voz nenhuma” [C2] 

 

  

 

Memória, atenção e concentração 

Alterações de humor 

Ansiedade 

Angustia 

“[...]ficar em silêncio, pois se não se irrita com 

facilidade” [C2] 

“[...] antes era só sorriso, mas acabou” [C2] 

 

“[...]o coração está cansado de lutar, está 

doendo de tanto lutar” [C2] 

“[...] eu explico, explico, mas fico desesperada, 

não sei o que fazer” [C2] 

“[...]é um desgaste muito grande, desgaste 

físico e emocional” [C2] 
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antes era só sorriso, mas acabou”. Frente ao relacionamento com os colegas, foi observado que 

há cooperação no grupo diante de tais dificuldades “[...] aqui é tipo família, nos unimos nas 

dificuldades”.  

Frente ao estresse, foi possível perceber a presença de sintomas no corpo tais como: 

dores no corpo, insônia, dores de cabeça, dores nas pernas, alterações cardíacas (pressão), dores 

na coluna, alterações auditivas, e esgotamento; e sintomas psicológicos tais como alterações 

cognitivas (memória, atenção e concentração), alterações de humor (vontade de desistir de 

tudo, vontade de ficar sozinho), ansiedade e angústia.  

De modo geral os professores desse coletivo (2) associam as reações no corpo ou 

“sintomas” a sobrecarga de trabalho, à grande quantidade de alunos, à pressão e cobrança, e a 

falta de tempo para planejamento das aulas, contribuindo para o estresse e esgotamento no fim 

da jornada de trabalho.  

  

2.4 - ANALISE CLINICA DA MOBILIZAÇÃO DO COLETIVO DE TRABALHO  

 

A realização das sessões coletivas em clínica do trabalho, apesar de ter sido uma 

solicitação inicial da direção da escola disponibilizado um espaço de escuta e reflexão para seus 

professores, percebemos ao longo da clínica dificuldades do grupo para nomear e refletir de 

forma compartilhada sobre as dificuldades enfrentadas no cotidiano de trabalho, atravessadas 

por situações de violências - como toque de recolher, impedimento da circulação do transporte 

público devido à briga de facções do crime organizado, mutirão para limpeza da escola devido à 

falta de pessoal para limpeza, falta de monitores escolar- configurando um real do trabalho de 

difícil nominação, prevalecendo o sentimento de impotência frente ao real do trabalho.    
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IV - “SAIO CEDO DE CASA E CHEGO TARDE” - TRABALHO & 

FAMÍLIA 

  

1. A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NA 

CONTEMPORANEIDADE  

 

 

 

[...] as inúmeras pesquisas realizadas com esta categoria profissional indicam 

como o trabalho docente, no atual momento histórico, passa por riscos de 

adoecimento. Faz-se necessário ressaltar a urgência em colocar em evidência 

o contexto do trabalho docente e como este causa impacto à saúde dos 

professores, (Freitas, 2013, p. 39) 

 

 

Diante da realização deste trabalho, pôde-se perceber como o trabalho docente 

contemporâneo, assim como muitas outras profissões, passou por muitas mudanças ao longo 

dos anos. A tecnologia, novas informações e saberes que surgem todo o tempo, a vida mais 

precoce. Entre essas e outras questões pode ser entendido o novo tempo na educação e no 

trabalho do professor que sendo mediador entre o aluno e o conhecimento, passou a ser 

responsável também pela articulação entre a escola e a comunidade (Gasparini, Barreto, 

Assunção, 2005).  

 

[...] A docência tem sido caracterizada como uma profissão extremamente 

desgastante, cuja execução é agravada pelas condições de trabalho tais como 

jornadas exaustivas, salários insuficientes e demandas que extrapolam o 

ambiente profissional. (Zibetti & Pereira, 2010, p.265) 

 

 

 O sofrimento gerado diante da sobrecarga de trabalho tem ocasionado desprazer e 

mal-estar nos docentes. Como dito anteriormente, as vivências de sofrimento, podem produzir a 

mobilização frente às dificuldades no trabalho, ou, desenvolver patologias relacionadas ao 

desgaste excessivo, ao estresse, ao sofrimento do trabalhador. Os dados clínicos apresentados 

mostram que o trabalho do professor tem sido marcado pelo sofrimento e sobrecarga, 
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resultando em um alto índice de adoecimento, afastamento e readaptação relacionado ao 

trabalho.  

Traesel e Merlo (2013), a partir da psicodinâmica do trabalho, falam sobre o ambiente 

escolar que está ligado ao “intenso sofrimento, com pouco espaço para transformação” (p.131), 

devido aos conteúdos rígidos, o trabalho prescrito que precisa ser inteiramente seguido, as 

relações que são prejudicadas, as dificuldades para a promoção de mobilização subjetiva por 

parte do professor, a interação do grupo de trabalhadores e a criação de um espaço de 

compartilhamento. Esses fatores trazem como consequência a falta de reconhecimento e espaço 

do profissional, assim como sua autonomia, impedindo que o sofrimento no trabalho se 

transforme em prazer. 

A falta de autonomia do professor e as prescrições excessivas do trabalho são o que 

caracterizam o trabalho prescrito. Contrastando com o trabalho docente e o preparo do 

profissional para execução dele já que ao longo da sua formação, o professor, recebe o 

incentivo a utilizar sua criatividade e habilidade para o ensino dos alunos. Porém com a 

prescrição do trabalho, essa criatividade pode ser inibida se o professor não tem autonomia na 

criação de diferentes formas para o ensino “Lecionar é agradável, mas a parte burocrática é 

complicada”[C1]. O que gera sofrimento do mesmo, já que muitas vezes acaba por agir de 

acordo com ideias que ele não acredita serem eficazes para o ensino.  

 

[...] o trabalho real, por sua vez, está submetido à configuração da instituição 

educativa, podendo obstaculizar ou facilitar a realização do trabalho 

planejado, pois o trabalho real é o que o professor agrega ao processo 

educativo, aplicando sua criatividade, estilo próprio e inteligência. (Traesel e 

Merlo, 2013, p. 131) 

 

  Segundo Freitas (2013), o cotidiano do professor tem sido desgastante, principalmente 

para os que trabalham nas redes municipais no Brasil. Os baixos salários, a falta de recursos 

para realização das tarefas, turmas cheias que ultrapassam o número adequado, falta de horas 

para o planejamento das aulas, salas impróprias assim como espaço, são fatores que contribuem 

para o sofrimento patológico do docente em diversas cidades do país.  

O desafio de ser professor na atualidade corresponde ao enfrentamento dessas 

transformações no trabalho docente, assim como lidar com os diferentes públicos presentes na 

escola devido à ampliação da educação no país. É importante sinalizar que a inserção de todos 
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no ambiente escolar foi um avanço para que fosse diminuída a desigualdade no país, presente 

por tantos anos. Porém as políticas públicas precisam andar junto ao reconhecimento do 

trabalho do professor, sendo associado à “melhores salários, melhores condições de trabalho e 

reconhecimento social” (Freitas, 2013, p.39).  

Frente às diversas funções assumidas pelas escolas públicas, os professores 

entrevistados relataram que devem trazer respostas às exigências que vão além de sua formação 

profissional. Sendo obrigados a realizar funções que não são próprias, tais como de agente 

público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, etc.  

As demandas, que chegam as escolas, são cada vez mais difíceis, e assim as atividades 

dos docentes tornam-se cada vez mais complexas e complicadas. Muitas vezes, professores se 

veem inseridos em situações onde não se sentem preparados, seja profissionalmente ou por não 

terem experiência em lidar com essas circunstâncias, como vimos nos relatos do coletivo 2 

(C2), onde os professores lidam com o crescente tráfico na comunidade local. Frente a essas 

demandas trazidas através das políticas recentes, o professor é dado como responsável por 

aumentar suas competências para cumprir com as atividades propostas. O sistema vai requerer 

então, preparo do docente para dar conta do domínio em sala de aula, e para solução das 

demandas diversas e urgentes que chegam ao seu ambiente escolar. (Assunção & Oliveira, 

2009). 

Segundo Noronha (2001) essa cobrança da atuação do professor gera sentimentos de 

desprofissionalização, onde ele perde a identidade profissional, trazendo consigo o 

entendimento que talvez o ensino não seja tão importante. O trabalho do professor como agente 

e produtor de conhecimento, é agora ultrapassado pelas difíceis e improváveis demandas 

presentes dentro da escola.  

Partindo desse contexto, Traesel e Merlo (2013) definem a escola pública como um 

contexto de “contradições”. A vivência e o ritmo do trabalho acabam sendo muito desgastantes 

para os profissionais, pois está ligado à diferentes demandas que provem de diferentes lugares: 

dos alunos, dos familiares, a direção, a comunidade, a prefeitura, o estado, etc. Essas diferentes 

demandas e responsabilidades que ultrapassam o que é de fato o trabalho do professor, resultam 

para que o profissional acabe perdendo o referencial simbólico do seu trabalho. 

Relatam que os professores se veem divididos entre a atenção aos alunos e ao 

planejamento das aulas, a precariedade do serviço, salários baixos, superlotação das salas de 

aula, dados confirmados na fala dos dois coletivos aqui apresentados.  
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 Entre as consequências dessa sobrecarga apontada nas pesquisas realizadas (Traesel e 

Merlo, 2013), o docente pode acabar por perder o referencial de si mesmo, ocasionando a falta 

do desejo por sua posição de ser professor. Esse fator pode gerar adoecimento do docente e 

prejudicar o processo de ensino e a aprendizagem “de seus alunos, que em sua maioria se 

encontram em “condições de extrema vulnerabilidade social” (p.132) Gerando difíceis 

consequências tanto para os docentes quanto aos alunos das escolas públicas, que representam 

grande parte da população. 

 As dificuldades apresentadas no cotidiano pelos alunos e que consequentemente 

envolvem a comunidade, configuram-se como um ambiente promotor de extrema sobrecarga 

aos professores. Causando desânimo e muitas vezes, a vontade de desistir diante de difíceis 

demandas de trabalho. A falta de valorização e de reconhecimento do trabalho do professor são 

problemas enfrentados por essa classe de trabalhadores que agravam as vivências de sofrimento 

no trabalho. Permanecendo como motivação para o docente apenas o seu amor pela profissão.  

   

[...] destaca-se a reflexão sobre a importância de a sociedade, nos seus 

diversos âmbitos, mudar o olhar sobre a categoria docente, com vista à 

construção de ações que busquem reconhecer e valorizar o papel da profissão 

docente para a qualidade da educação no Brasil. (Freitas, 2013, p.36) 

 

 A falta de valorização do profissional e as dificuldades para a realização de seu trabalho 

prejudicam o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, interferindo nas possibilidades de 

um ensino de qualidade. Essa problemática na gestão pública da educação no Brasil consegue 

chegar até eles. O professor, nesse triste contexto, carrega mais um peso que é o da culpa por 

não ver seus alunos avançarem no conteúdo, começando a refletir e se perguntar no que ele tem 

falhado. Diante desta situação, a educação se vê prejudicada em grande maneira, o que irá gerar 

consequências graves para o futuro do país. 

 Traesel e Merlo (2013) consideram outro fator de sofrimento do professor relacionado a 

demanda de ter que ser “pai ou mãe” de seus alunos. Entendendo que o trabalho docente 

necessita a presença de afeto do professor aos seus alunos, o professor ainda assim precisa ser 

neutro devido a sua profissão. Porém muitos alunos exigem uma atenção e um cuidado especial, 

ou muitas vezes, individualizado. Além das exigências inerentes ao processo de ensino e a 

aprendizagem, muitos de seus alunos demandam uma atenção diferenciada. Situação essa que 

passa a ser uma grande sobrecarga, considerando que a maioria das turmas relatadas pelos 
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professores, possuem mais de trinta crianças. Principalmente, se o aluno não tem atenção de 

seus pais, seja por razões sociais ou de trabalho. Esse papel de orientação moral e atenção 

afetiva inerente a formação familiar é deslocado para a escola, e consequentemente para o 

professor. Tema também presente nas falas dos coletivos aqui apresentados  

 A família é responsável por ser a primeira instituição a reproduzir, na criança, os valores 

e experiências culturais. Pois a partir dela que são propagados os valores e o comportamento 

social que devem ser seguidos. Esses comportamentos que são aprendidos dentro do contexto 

familiar, serão reproduzidos em todos os lugares, como: a escola, a casa e o grupo de amigos. A 

escola, por sua vez, é considerada como o segundo lugar essencial para o desenvolvimento 

humano. O ambiente escolar se torna responsável pela socialização, pela construção de laços 

afetivos e inserção do contexto social fora do ambiente familiar, fazendo com que a criança 

tenha contato com a diversidade cultural. É na escola também que o indivíduo vai se 

desenvolver intelectualmente e emocionalmente diante das experiências e novas vivências que 

ela proporciona (Pascale, Patias & Dias, 2011) 

 A família e a escola são essenciais para o desenvolvimento social de um indivíduo. 

Ambas irão trabalhar juntas para que essa constituição ocorra da melhor forma, por isso, esse 

trabalho deve ser operado conjuntamente. Porém, na atualidade, vemos a partir dos relatos 

clínicos [C1;C2] que os professores têm sido sobrecarregados por não contarem com a 

importante contribuição da família na constituição social da criança.  

O papel de educar e de dar atenção aos filhos, correspondente aos pais, não tem sido 

realizado pelas famílias. O que ocorre na contemporaneidade é uma desvalorização da função 

da família que atinge principalmente as crianças, ou seja, os filhos. Muitos alunos carecem do 

exercício da função paterna e materna, muitos não têm pai ou mãe, ou não possuem os dois e 

são criados por seus parentes. A falta de atenção relacionada aos cuidados familiares e o papel 

do ensino na educação básica, tem feito com que os professores sejam responsabilizados por 

preocupações e demandas de cuidados que tradicionalmente não corresponderiam a eles, 

causando-lhes um maior desgaste. Os professores “além e para” ensinar necessitam se 

preocupar com questões vividas por cada aluno, conversar, aconselhar e tentar suprir uma falta 

de cuidado e orientação frente a vida que os alunos apresentam.   

 Quando se veem frente a todas essas demandas, os professores passam a questionar se 

de fato seus trabalhos geram algum resultado, provocam alguma mudança. O sentimento de 

impotência, costuma se associar a esses questionamentos. Pois por diversas vezes, os 
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problemas que são apresentados dentro do contexto da escola alcançam um nível maior de suas 

capacitações e do que corresponde ao seu trabalho. O que está em questão é até quando um 

profissional pode responsabilizar-se por essas demandas, e até quando a intensificação do 

trabalho docente e a sobrecarga vivenciada no cotidiano irá causar mais professores adoecidos 

no Brasil.  

 

[...] O sofrimento advém do esgotamento emocional, do desgaste e frustração 

e do estresse. O esgotamento emocional se origina da auto exigência em se 

fazer presente junto aos alunos e pelo atendimento individualizado. O 

desgaste e a frustração resultam da falta de autonomia no que diz respeito ao 

planejamento dos conteúdos e das atividades. O estresse é causado pelo 

intenso trabalho com o computador. (Freitas, 2013, p. 42)  

 

 

2. A RELAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E A FAMÍLIA DO 

PROFESSOR 

 

 “[...] levo trabalho da escola para casa”[C1].  

A sobrecarga de trabalho e o sofrimento descrito têm sido tão intensos que extrapolam 

do ofício para a vida social do professor “[...] levamos o trabalho para casa” [C2].  

Os coletivos de professores aqui apresentados relatam que devido à falta de horas 

suficientes para planejamento das aulas, trabalham também no seu lar. Esse fato muitas vezes 

impede que o trabalhador desfrute integralmente de suas horas livres, que não são destinadas 

para a realização de seu trabalho. O tempo para atividades de lazer, tempo de convivência com 

seus familiares, tem sido prejudicado frente à demanda excessiva e intensificação do trabalho 

efetivamente realizado. Esta pesquisa monográfica evidencia dados já apresentados por outros 

autores  

Entretanto, pouca ênfase tem sido dada à questão da sobrecarga feminina com 

o trabalho doméstico, acentuada pelas demandas do trabalho docente que, 

pela falta de tempo destinado a essas tarefas no ambiente escolar, invade a 

vida privada. Nossa pesquisa evidencia o quanto estas duas questões estão 

relacionadas e aponta algumas repercussões desta situação no trabalho 

docente. (Zibetti & Pereira, 2010, p. 265) 

 

 Algo extremamente importante deve ser considerado com respeito ao trabalho docente, 
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isto é, o alto índice de mulheres que compõe esta classe de trabalhadores. São professoras que 

muitas vezes trabalham em mais de uma escola, sendo donas de casa e também mães. Fator esse 

que deve ser considerado a partir de uma discussão para criação de medidas que melhorem as 

condições de trabalho. Essas medidas devem considerar a dupla jornada de trabalho da maioria 

das professoras, correspondendo ao trabalho remunerado e ao trabalho não-remunerado que 

exercem dentro de seus lares, o cuidado com filhos e esposos, e os parentes idosos que as 

mesmas precisam se responsabilizar e cuidar.   

 Segundo Cruz Lima (2012), a falta de reconhecimento do trabalho feminino é algo 

comum, e que ocorre, também no trabalho do cuidado (cuidador social), sendo desqualificado 

por ser um trabalho que corresponde a preocupação e cuidado com o outro. A invisibilidade do 

trabalho do cuidado, bem como a falta de reconhecimento, acontece até mesmo por parte dos 

indivíduos que o praticam. Quando o trabalho passa a ser considerado invisível não se pode 

identificar as vivências de sofrimento e de prazer a partir dele, assim como a inteligência que a 

partir dele é gerada. A autora relata que o trabalho feminino ao longo da história, se vê 

associado ao âmbito doméstico. No trabalho dos cuidadores, embora sendo composto tanto por 

homens e mulheres, acaba sendo associado às atividades domésticas e consequentemente as 

características que correspondem ao feminino.  

 Assim como o trabalho do cuidado (como o cuidado com os alunos), muitas vezes não é 

reconhecido como tal, o trabalho doméstico que corresponde ao cuidado da casa e da família 

exercido principalmente por mulheres, não é considerado como trabalho, se torna invisível, não 

é valorizado e consequentemente não há um reconhecimento pelo trabalho exercido. 

No caso das professoras, a dupla jornada de trabalho que é vivenciada juntamente com a 

intensificação do trabalho docente tem sido uma problemática para a saúde emocional e física 

dessas mulheres. Pois, devido ao tempo dedicado ao planejamento ser insuficiente à demanda 

de trabalho, essas mulheres, levam o trabalho para casa, invadindo sua vida privada e seus 

afazeres domésticos, resultando em um sentimento de culpa por não conseguirem dar conta de 

tudo que necessita ser feito, além de não se sentirem reconhecidas.  

 

 

Eu chego em casa às 20h, depois de um dia de trabalho, me encontro muito 

cansada. Fico morta, chego em casa e só quero deitar. O que dificulta muito 

meu desempenho nas atividades doméstica. Não tenho vontade de fazer nada. 

O trabalho tem gerado muito estresse, a turma é muito barulhenta e tenho que 

falar muito alto. Não tenho tempo para planejar as aulas, e devido ao cansaço 



63 
 

não tenho vontade de fazê-lo. Me sinto frustrada por não ver retorno do meu 

trabalho, não tenho reconhecimento. A sobrecarga do trabalho tem afetado 

diretamente na minha família. O meu relacionamento familiar, principalmente 

com minha filha é muito complicado, pois chego muito tarde em casa e ainda 

levo trabalho para casa. É muito difícil.                                                                                               

[C1] 

 

 

 

 O relato dessa professora que está em destaque, revela um contexto de vários problemas 

que os docentes têm enfrentado diariamente, tanto as mulheres como os homens. A 

responsabilidade do professor e a demanda do seu ofício têm sido tão intensas que acaba por 

transbordar para sua vida fora do trabalho, e, consequentemente influencia no cotidiano do seu 

lar. As horas trabalhadas não são suficientes para o planejamento das aulas e a correção das 

provas, além das atividades extras que compõe o trabalho como os sábados letivos, a criação de 

atividades diversas com relação às idades de seus alunos, necessitando um maior investimento 

por parte do professor que acaba resultando horas extras em seus lares em pesquisas, correção 

de trabalhos e confecção de tarefas. Refletindo em uma exaustão do profissional e afetando a 

sua vida pessoal.  

 

“No caso da existência do conflito entre trabalho e família, onde o trabalhador 

sente-se roubado de um tempo que poderia estar dedicando à família, 

percebe-se um aumento significativo dos fatores de exaustão emocional e 

despersonalização. ” (Vasques-Menezes, Codo & Medeiros, 2006, p. 257) 

 

 

A sobrecarga vivida pelos trabalhadores docentes assim como a cobrança, vai além da 

preocupação com respeito à qualidade de ensino prestada a seus alunos. A sobrecarga também é 

vivenciada quando se diz respeito à atenção aos seus familiares, ao cuidado da casa e aos 

horários que seriam destinados ao lazer e que ao invés disso, são destinados ao trabalho.  

 

O caminho da minha casa até a escola é muito distante, eu tenho que vir muito 

cedo e acabo chegando tarde na minha casa, todos os dias. Eu moro em uma 

cidade distante do trabalho, e a escola é muito longe e de difícil acesso. Temos 

dificuldades de chegar por conta dos transportes públicos. Minha filha, quase 

não vejo. Chego cansada em casa e por não dar tanta atenção a ela, me diz que 

dou mais atenção aos meus alunos do que a ela, minha própria filha. [C1] 
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Nas duas escolas apresentadas, os professores em sua maioria são responsáveis por 

atuarem com crianças pequenas, trabalho que acaba por exigir uma atenção maior e um 

desgaste físico.  

 Durante as entrevistas e as sessões coletivas, pôde-se perceber a própria cobrança por 

parte das professoras que são mães, havendo uma comparação da atenção que elas destinam a 

seus filhos e a seus alunos. Em sua maioria, as professoras percebem que a atenção destinada a 

seus filhos é precária. O que resulta em uma culpa por parte delas e também em cobrança por 

parte de seus familiares, onde entendem que necessitam dar uma atenção maior às suas famílias. 

Como dito por uma professora em um dos grupos realizados: “[...] filhos e família sentem 

quando se tem um professor em casa”.  

O relacionamento conjugal também se vê muito afetado frente ao estresse e sobrecarga 

do trabalho docente “[...] afeta o relacionamento com meu marido, desconto nele o meu 

estresse” [C1]; “[...] chego muito tarde em casa, não tenho tempo para dar atenção a minha 

família” [C1]. Vemos que não só o professor que acaba sendo prejudicado pela intensificação 

do trabalho, sua família também sofre com essa situação, pois convivem com o professor que 

está sobrecarregado tanto fisicamente quanto emocionalmente. O trabalho docente em sua 

maioria tem sobrecarregado tanto o profissional que as vivências de sofrimento refletem o 

sofrimento patológico, trazendo diversos problemas para a vida do indivíduo e de sua família. 

Ao mesmo tempo em que os professores lidam com grandes problemas ocasionados 

devido à falta de acompanhamento das famílias de seus alunos, o cuidado com os filhos e a falta 

de atenção. Essa mesma situação vem se repetindo agora não mais nas famílias dos alunos, mas 

também nas famílias dos professores que não conseguem estar tão perto e cuidar dos seus filhos 

como gostariam devido à intensificação de seus trabalhos.  

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho e a família sofreram muitas mudanças ao longo do tempo, e na atualidade, 

essa relação está permeada por diversos fatores que muitas vezes contribuem para o sofrimento 

e a sobrecarga dos indivíduos que conciliam esses dois campos em sua vida.  

 O trabalho docente, aqui apresentado e discutido, embora seja de ampla importância 

para os que nele atuam e para a sociedade, tem gerado um alto índice de sofrimento devido à 

sobrecarga, a não valorização do profissional, salários baixos, precariedade do serviço e ampla 
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demanda.  

 Através da análise psicodinâmica do Trabalho foi possível observar as vivências de 

sofrimento do professor, e assim, fazer a diferenciação do sofrimento patológico e do 

sofrimento criativo que é vivenciado por essa categoria. O sofrimento criativo que é 

responsável pela forma em que o trabalhador reage às demandas e desafios que o trabalho 

proporciona é percebido em grande maneira no trabalho docente. O professor frente às 

diferentes demandas e solicitações que o trabalho exige, cria maneiras de lidar com as situações 

e as “faltas” que se apresentam para realizar seu trabalho. Porém o sofrimento patológico que 

causa danos ao docente tem crescido e é representado pelo alto índice de afastamentos de 

professores de seus cargos devido aos adoecimentos e ao sentimento de impotência frente às 

difíceis demandas do trabalho. 

  Esse adoecimento, as vivências de sofrimento, o desgaste físico e psicológico influi 

tanto na qualidade do trabalho do professor quanto em sua convivência familiar. O trabalho que 

vai além das horas dedicadas a ele, interfere nas horas que seriam para o descanso do 

profissional.  

 Há por parte de alguns professores certa “aceitação” da sua intensa realidade, porém há 

também um desejo de mudar essa situação para que essa classe de trabalhadores tão importantes 

para a sociedade seja mais valorizada. Torna-se necessário uma valorização do docente por 

parte de seus alunos, de seus gestores e da sociedade em geral. Assim como o apoio por parte de 

todos para ajudar ao professor a lidar com todas as questões que se apresentam no ambiente 

escolar. Ambiente que é rico em diversidade, e que traz igualmente muitos desafios.  

 A invisibilidade do trabalho do cuidado na escola, na família bem como a falta de 

reconhecimento trazem à tona necessidade de cuidado do professor e a importância  da criação 

de espaço para fala compartilhada . Os grupos de escuta clinica realizados através dos 

convênios das prefeituras juntamente com a Universidade Federal Fluminense são de grande 

valia para que esse caminho de reconhecimento e valorização do professor se inicie, através da 

escuta e da visibilidade aos seus pensamentos, sugestões e queixas.   
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VII - ANEXOS  

 

COLETIVO 1 - TCLE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Convidamos o (a) Senhor a participar do projeto de pesquisa e intervenção em clínica 

psicodinâmica do trabalho “Clínica do Trabalho como Prática Supervisionada: intervenções 

individuais e grupais”, em ações de prevenção e promoção a saúde. Este projeto é fruto de uma 

cooperação entre Secretaria Municipal de Educação (PMCA), em parceria com Curso de Psicologia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). As ações desenvolvidas neste projeto pretendem promover a 

construção de espaços de escuta clínica qualificada (individual e/ou em grupo) para os trabalhadores 

falarem sobre suas vivencias relacionadas ao seu trabalho e os problemas enfrentados. Possibilitando a 

criação de um espaço de reflexão, reconhecimento e a construção de sentido ao vivido pelos próprios 

trabalhadores, bem como a criação de estratégias de enfrentamento às adversidades e ao estresse 

vivenciado no cotidiano do trabalho, com repercussões na saúde, na vida familiar e social. As ações 

serão realizadas por uma equipe de alunos do Curso de Psicologia da UFF em estágio curricular sob a 

coordenação e supervisão acadêmica da Profª. Drª. Soraya Rodrigues Martins. Fazem parte, atualmente, 

desta equipe os estagiários de psicologia: Priscila Lemos, Edilane Xavier, Hélio Benjamin, Hellen 

Patricio, Juliana Assunção, Keyth Roseane Amorim Alves, Leonardo de Barros Mose, Natasha Ohana 

Cunha Dias de Abreu. 

 Sua participação será feita de forma anônima e voluntária e se dará por meio de uma entrevista 

respondendo a um questionário e posteriormente na participação de sessões coletivas do curso de 

desenvolvimento “Oficinas de escuta clínica e gestão do estresse”. Nas oficinas você será convidado 

a falar e refletir de forma compartilhada sobre o seu trabalho e sobre o contexto no qual está inserido. As 

informações prestadas por você são sigilosas e serão analisadas, em conjunto com as informações 

fornecidas pelos demais servidores participantes, pela equipe de pesquisadores/estagiários da UFF e seu 

supervisor. Isto quer dizer que serão omitidos nomes e qualquer dado que o identifique. O uso das 

informações coletadas está submetido às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres 

humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do 

Ministério da Saúde. 

 Se depois de consentir em sua participação o (a) Senhor (a) desistir de continuar participando, 

tem o direito e a liberdade de retirar-se desse projeto de pesquisa e intervenção sem nenhum prejuízo, 

sanção ou constrangimento a sua pessoa. O (a) Senhor (a), não terá nenhuma despesa e também não 
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receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade ou qualquer dado que o identifique serão omitidos e guardados em sigilo. Para qualquer outra 

informação, o (a) Senhor (a) poderá entrar em contato com o coordenador da pesquisa pelo endereço de 

e-mail: saudedoservidor.psicologiauff@gmail.com ou (22) 9xxxxxxxx. 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

Eu, __________________________________________________, fui informado sobre as ações em 

clínica do trabalho a serem desenvolvidas e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por isso, eu concordo em participar das atividades relacionadas às “Oficinas de escuta 

clínica e gestão do estresse”, referente ao projeto de pesquisa e intervenção “Polos de atenção à saúde 

dos servidores municipais de Casimiro de Abreu”, sabendo que não vou receber qualquer 

remuneração e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas 

assinadas por mim e pela equipe de clínicos pesquisadores, ficando uma via com cada um de nós. 

 

_____________________     ________________________     _____________________ 

Entrevistado         Supervisora Acadêmica UFF     Estagiário (os) de Psicologia UFF 

          Profª Dra. Soraya R. Martins 

           Orientadora 
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COLETIVO 2 - TCLE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Convidamos o (a) Senhor a participar do projeto de pesquisa e intervenção em clinica 

psicodinâmica do trabalho “Polos de atenção à saúde dos servidores municipais de Rio das Ostras”, em 

ações de prevenção e promoção a saúde. Este projeto é fruto de uma cooperação entre Subsecretaria de 

Gestão de Pessoas, Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho e Secretaria Municipal de Educação 

(PMRO), em parceria com Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). As ações 

desenvolvidas neste projeto pretendem promover a construção de espaços de escuta clínica 

qualificada (individual e/ou em grupo) para os trabalhadores falarem sobre suas vivencias 

relacionadas ao seu trabalho e os problemas enfrentados. Possibilitando a criação de um espaço de 

reflexão, reconhecimento e a construção de sentido ao vivido pelos próprios trabalhadores, bem como a 

criação de estratégias de enfrentamento às adversidades e ao estresse vivenciado no cotidiano do 

trabalho, com repercussões na saúde, na vida familiar e social. As ações serão realizadas por uma equipe 

de alunos do Curso de Psicologia da UFF em estágio curricular sob a coordenação e supervisão 

acadêmica da Profª. Drª. Soraya Rodrigues Martins. Fazem parte, atualmente, desta equipe os 

estagiários de psicologia: Bruna Souto, Edilane Xavier, Hélio Benjamin, Hellen Patricio, Juliana 

Assunção, Maria de Fátima Vasconcelos, Maura Jeanne Domingues e Priscila Lemos. 

 Sua participação será feita de forma anônima e voluntária e se dará por meio de uma entrevista 

respondendo a um questionário e posteriormente na participação de sessões coletivas do curso de 

desenvolvimento “Oficinas de escuta clínica e gestão do estresse”. Nas oficinas você será convidado 

a falar e refletir de forma compartilhada sobre o seu trabalho e sobre o contexto no qual está inserido. As 

informações prestadas por você são sigilosas e serão analisadas, em conjunto com as informações 

fornecidas pelos demais servidores participantes, pela equipe de pesquisadores/estagiários da UFF e seu 

supervisor. Isto quer dizer que serão omitidos nomes e qualquer dado que o identifique. O uso das 

informações coletadas está submetido às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres 

humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do 

Ministério da Saúde. 

 Se depois de consentir em sua participação o (a) Senhor (a) desistir de continuar participando, 

tem o direito e a liberdade de retirar-se desse projeto de pesquisa e intervenção sem nenhum prejuízo, 

sanção ou constrangimento a sua pessoa. O (a) Senhor (a), não terá nenhuma despesa e também não 

receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade ou qualquer dado que o identifique serão omitidos e guardados em sigilo. Para qualquer outra 
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informação, o (a) Senhor (a) poderá entrar em contato com o coordenador da pesquisa pelo endereço de 

e-mail: saudedoservidor.psicologiauff@gmail.com ou (22) 9xxxxxxxx. 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

Eu, __________________________________________________, fui informado sobre as ações em 

clínica do trabalho a serem desenvolvidas e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por isso, eu concordo em participar das atividades relacionadas às “Oficinas de escuta 

clínica e gestão do estresse”, referente ao projeto de pesquisa e intervenção “Polos de atenção à saúde 

dos servidores municipais de Rio das Ostras”, sabendo que não vou receber qualquer remuneração e 

que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por 

mim e pela equipe de clínicos pesquisadores, ficando uma via com cada um de nós. 

 

_____________________     ________________________     _____________________ 

Entrevistado         Supervisora Acadêmica UFF     Estagiário (os) de Psicologia UFF 

          Profª Dra. Soraya R. Martins 

           Orientadora 

     


