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RESUMO 

Os transtornos mentais são uma das causas crescentes de sofrimento humano no mundo 

contemporâneo. As situações que surgem na relação do trabalhador com a organização do 

trabalho, como competição, cobranças excessivas,  remuneração e sobrecarga de tarefas, 

podem causar impactos na sua saúde mental. Neste contexto, estão os trabalhadores docentes 

de todos os níveis de ensino. Atualmente nota-se o aumento do número de absenteísmo dos 

docentes tendo como causas: estresse, depressão e transtornos de ansiedade. Neste sentido, 

observa-se que os docentes sofrem diversas exigências que podem influenciar em sua prática 

profissional, graças aos impactos da profissão que afetam diretamente sua saúde mental. Este 

estudo tem como objeto de pesquisa a saúde mental dos docentes do ensino fundamental na 

rede municipal de educação de Niterói. Partiu-se do questionamento: Quais os fatores do 

cotidiano escolar que influenciam na saúde mental dos docentes do ensino fundamental da 

rede municipal de Niterói? Assim, o objetivo geral do estudo é compreender as influências da 

prática docente nos anos iniciais do ensino fundamental da rede do município de Niterói  na 

Saúde Mental deste profissional, tendo como objetivos específicos: analisar a percepção dos 

docentes sobre as influências do trabalho no ensino fundamental dos anos iniciais das escolas 

municipais de Niterói na sua saúde mental; e propôr uma cartilha educacional para o cuidado 

com a saúde mental dos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal 

de Niterói. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, qualitativo, do tipo estudo caso, 

cujo referencial teórico foi apoiado na Psicodinâmica do Trabalho de Dejours (2011). O 

cenário da pesquisa foram quatro escolas da 7ª Região, da rede municipal de Niterói, que 

oferecem os anos iniciais do ensino fundamental. A técnica de coleta de dados foi uma 

entrevista semi-estruturada, onde utilizou-se a questão aberta: quais  situações na sua prática 

profissional podem  afetar sua saúde mental?  Foram entrevistados 24 docentes. Os dados 

foram analisados com base na análise de conteúdo de Bardin (2011). Dos resultados foram 

apuradas três categorias de  análise: Desafios do Trabalho Docente na Escola Municipal, com 

duas subcategorias: Organização do trabalho  docente e a rotina escolar, e Limitações da 

prática profissional  frente à falta de apoio da família e da história do aluno; Vivências de 

sofrimento do trabalhador docente; A Mulher Docente e a Sobrecarga de Funções Femininas: 

uma questão de gênero. Observou-se que as principais questões da prática profissional na 

escola  que influenciam na saúde mental docente referem-se a organização do trabalho e as 

características da profissão nos anos iniciais do ensino fundamental,  como sobrecarga de 

trabalho e os desgastes do ambiente escolar. Identificou-se também, que as vivências 

familiares e a falta de participação dos responsáveis na formação escolar e na educação 

integral dos alunos refletem-se na dinâmica dentro da escola e no desenvolvimento da 

aprendizagem dos discentes, contribuindo para a frustração do trabalho docente, afetando a 

sua saúde mental. 

 

Palavras-chave: Docente, Saúde Mental, Saúde do Trabalhador.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Mental disorders are one of the growing causes of human suffering in the contemporary 

world. The hypotheses that arise in the worker's relationship with the organization of work, 

such as competition, excessive demands, overload and overload of tasks, can have an impact 

on their mental health. In this context, there are teaching workers at all levels of education. 

Currently, there is an increase in the number of absenteeism among teachers as causes: stress, 

depression and anxiety disorders. In this sense, it is observed that the documents required 

requirements that they may cause in their professional performance, due to the impacts of the 

profession that directly affect their mental health. This study has as object of research the 

mental health of teachers of elementary school in the municipal education network of Niterói. 

We started from the question: What are the factors of the school routine that influence the 

mental health of teachers of elementary school in the municipal network of Niterói? Thus, the 

general objective of the study is to understand the influences of professional performance in 

the early years of elementary school in the city of Niterói on the teacher's Mental Health, 

having as specific objectives: to investigate the teachers' perception regarding the possible 

influences of their work at school on your mental health; analysis of teachers' perceptions 

about the influences of work in elementary education in the early years of municipal schools 

in Niterói on their mental health; and to propose an educational booklet for caring for the 

mental health of teachers in the early years of elementary school in the municipal network of 

Niterói. It is a descriptive-exploratory, qualitative, type study of case study, whose theoretical 

framework was supported by the Psychodynamics of Work (DEJOURS, 2011). The research 

scenario was four schools from the 7th Region, from the municipal network of Niterói, which 

offer the initial years of elementary school. The data collection technique was the semi-

structured interview, the open question was used: which situations in your professional 

practice can affect your mental health? 24 teachers were interviewed. The data were analyzed 

based on the content analysis of Bardin (2011). From the results, three categories of analysis 

were found: Challenges of the Teaching Work at the Municipal School, with two 

subcategories: Organization of the teaching work and the school routine, and Limitations of 

professional performance due to the lack of support from the family and the student's history; 

Experiences of suffering of the teaching worker; The Teaching Woman and the Overload of 

Female Functions: a gender issue. It was observed that the main issues of professional 

performance at school that influence the mental health of teachers refer to the organization of 

work and the characteristics of the profession in the early years of elementary school, such as 

work overload and the stress of the school environment. It was also identified that family 

experiences and the lack of participation of those responsible for school education and 

integral education of students are reflected in the dynamics within the school and in the 

development of student learning, contributing to the frustration of the teaching work, affecting 

your mental health. 

 

Keywords: Teacher. Mental health. Worker's health. 
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CAPÍTULO I                          

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E MOTIVAÇÃO PARA O TEMA 

A prática docente enfrenta diversas dificuldades em sua realidade de trabalho, por 

vezes sofre estigma de descaso e desvalorização profissional ao longo da história. Observa-se 

que na contemporaneidade, as condições precárias de trabalho têm levado ao sofrimento 

psíquico do docente, fato que a longo prazo pode gerar adoecimento. 

O interesse no estudo sobre a saúde mental dos professores do ensino fundamental 

surgiu a partir das inquietações acerca da realidade do ambiente escolar, como docente de 

uma escola pública municipal de Niterói, onde observei um crescente número de afastamentos 

do serviço e processos de readaptação de função por transtorno mental. Concluí a formação de 

professores do ensino fundamental em 1998 e a graduação em psicologia em 2005. Porém, só 

ingressei na carreira docente, no município de Niterói, em 2009. Desde então, concilio minhas 

atividades como psicóloga clínica e professora dos anos iniciais do ensino fundamental. 

No cotidiano escolar, identifiquei que condições adversas da prática docente podem 

gerar o sofrimento psíquico do trabalhador e, consequentemente, afetar a sua relação com os 

alunos. Percebi a possibilidade de relacionar minha experiência como trabalhadora da 

educação e saberes da minha formação superior em psicologia, a fim de conhecer esse 

fenômeno atual.   

Como mostram os estudos de Melo et al. (2017), os trabalhadores da área da educação 

sofrem diversas exigências que podem interferir na organização do trabalho, destacando os 

impactos da rotina escolar na saúde docente, onde vários fatores podem estar ligados ao 

adoecimento destes trabalhadores, tais como: forte carga emocional, carga horária de trabalho 

exaustiva, baixa remuneração, fragilidades dos planos de cargos e salários, entre outros. 

Paralelo a isso, as novas dinâmicas na organização da sociedade e o aumento das exigências 

do trabalho docente, afetam diretamente a escola, suas prioridades e a prática diária 

(SILVEIRA; ENUMO; BATISTA, 2014; OLIVEIRA et al., 2020).  

Docentes do ensino fundamental são afetados em sua saúde física e mental graças à 

sua rotina laboral, que inclui uma multiplicidade de tarefas, inclusive as que não fazem parte 

das suas atribuições, como as extraescolares (MELO et al., 2018). Por ser considerada uma 
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área profissional antes vista como vocação, que hoje apresenta-se como um alto risco para o 

trabalhador.  

Além desses fatores, as mudanças no processo educacional desencadeadas pelo fim da 

seriação e a introdução dos ciclos de aprendizagem, o novo perfil sociocultural dos alunos, 

pós democratização do acesso ao ensino fundamental e a ausência da participação familiar na 

vida escolar, também contribuem para o sofrimento psíquico destes trabalhadores do ensino 

fundamental, afetando a sua saúde (BASTOS, 2009). 

A definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde (OMS) é “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades” (OMS, 1993). Entretanto, a definição da OMS recebeu críticas, por relacionar 

o conceito saúde apenas como um estado completo de bem-estar, pois os avanços biomédicos 

contemporâneos possibilitaram o prolongamento da vida, mesmo frente a um diagnóstico 

estabelecido. Portanto, houve a necessidade da ampliação do conceito saúde como uma 

construção social, incluindo o conceito de saúde mental, a partir de uma compreensão 

subjetiva e culturalmente estabelecida (GAINO et al., 2018).  

Assim, a saúde mental é determinada como algo subjetivo, cultural e mais que a 

simples ausência de distúrbios mentais, pois segundo Valente, Cortez e Sequeira (2017, p.39), 

“(...) a Saúde Mental é determinada pela inter-relação de fatores físicos, ambientais, sociais, 

psicológicos e espirituais, e é parte integrante de todo o desenvolvimento humano (...).” 

Portanto, o conceito de saúde mental refere-se a um estado de regulação entre o sujeito e o 

ambiente no qual está inserido, promovendo o seu bem-estar e condições para viver de 

maneira prazerosa e produtiva, com vistas ao equilíbrio psicológico. 

O último relatório mundial da saúde organizado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) sobre a saúde mental, trata o conceito como um conjunto de fatores biopsicossociais, 

na relação do  sujeito com o ambiente que o cerca1. Porém, uma pequena minoria da 

população recebe tratamento, embora corresponda a 12% do peso mundial de doenças. O 

referido relatório aponta para a importância dos cuidados em saúde mental, entre eles o 

diagnóstico, a intervenção precoce, tratamento e a uma ampla oferta de serviços na saúde 

pública (WHO, 2002). 

                                                             
1 Em nossa sociedade, o trabalho é mediador de integração social, seja por seu valor econômico (subsistência), 

seja pelo aspecto cultural (simbólico), tendo, assim, importância fundamental na constituição da subjetividade, 

no modo de vida e, portanto, na saúde física e mental das pessoas. (BRASIL, 2001)  
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Entretanto, mais de 40% dos países têm falta de políticas de saúde mental e mais de 

30% não têm nenhum programa. Pesquisas internacionais demonstraram que, tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, mais de 25% das pessoas apresentam uma ou mais 

perturbações mentais e comportamentais. Destaca-se a cidade do Rio de Janeiro como 

responsável por 35,5% de casos, com prevalência de perturbações psiquiátricas major, em 

cuidados primários de saúde (WHO, 2002). 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), múltiplos fatores 

podem colocar em risco a saúde mental como: mudanças sociais, condições de trabalho 

estressantes, discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, violência e 

violação dos direitos humanos. Nas Américas, cerca de 50 milhões de pessoas sofreram com 

algum transtorno mental em 2015, ou seja, 5% da população (OPAS, 2017). 

O relatório The of  Mental Disorders in the Region of the Americas, sobre a carga dos 

transtornos mentais na Região das Américas, recomenda o aumento do nível de financiamento 

atual dos países para atender as pessoas com transtornos mentais (PAHO, 2018). Conforme o 

referido documento, os problemas de saúde mental, incluindo o uso de substâncias 

psicoativas, na América Latina e no Caribe, correspondem por mais de um terço da 

incapacidade total na Região, onde a depressão está entre as maiores causas de incapacidade, 

seguida pelos transtornos de ansiedade, conforme citado a seguir: 

Na Região das Américas, os transtornos mentais respondem por 34% das 

deficiências, com pouca variação no nível nacional. Os transtornos depressivos 

representam 7,8% das incapacidades na Região – com a América do Sul, em 

geral, apresentando maiores proporções de incapacidade devido a esse 

transtorno mental comum (PAHO, 2018). 

A Organização Pan-Americana de Saúde (2017), afirma que segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) mais de 300 milhões de pessoas vivem com algum transtorno 

mental, um aumento de mais de 18% entre 2005 e 2015. Uma das causas do crescente número 

de pessoas em sofrimento é a falta de apoio às políticas públicas, que envolvem os transtornos 

mentais e o medo do estigma, impedindo as pessoas de procurarem o tratamento de que 

precisam, para viver mais saudáveis e produtivas. Conforme a diretora-geral da OMS, 

Margaret Chan, novos números alertam para uma necessidade de reformular as abordagens à 

saúde mental, como tema urgente (OPAS, 2017).  

Nesse contexto, conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT), ser 

professor é uma das profissões mais geradoras de estresse ocupacional, tanto na escola 

pública, quanto na privada (OLIVEIRA et al., 2020; MARQUES; TANAKA; FOZ, 2019). 

Segundo dados publicados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
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Socioeconômicos (2016), os casos de afastamento por doença no trabalho no Brasil, 

cresceram cerca de 25% entre 2005 e 2015, atingindo 181.608 pessoas, onde em 2,3% dos 

casos, o principal motivo é o sofrimento psíquico.  

Um estudo retrospectivo de natureza documental realizado em João Pessoa - PB, 

utilizando como fonte de dados as fichas de perícia médica das professoras da rede pública,  

todas do sexo feminino, concluiu que mais de 50% dos casos de afastamento das atividades 

laborais, são por sofrimento psíquico (BATISTA et al., 2016).  

No Paraná um estudo transversal acerca do sofrimento docente, realizado com 1.021 

professores do ensino público, identificou que 75% dos participantes apresentam sofrimento 

psíquico (GUERREIRO, 2016). 

Melo et al., (2018) evidenciaram em seu estudo realizado em São Paulo, que fatores 

como a falta de políticas públicas para o magistério e de valorização do trabalho dos 

professores, interferem significativamente na rotina escolar e, consequentemente, na saúde 

mental do docente. 

No Rio Grande do Sul, constatou-se que os casos de professores afastados por 

transtornos mentais e comportamentais, podem estar relacionados com a violência nas 

escolas, sobrecarga de trabalho ou falta de apoio da gestão. Verificou-se, também, que os 

conflitos internos e a interação entre os alunos influenciam de maneira prejudicial na saúde 

mental destes trabalhadores (MOREIRA; RODRIGUES, 2018; OLIVEIRA et al., 2020). 

Então, depreende-se que um ambiente escolar que não é motivador ou seguro, pode 

gerar desequilíbrio emocional, afetando os docentes que, possivelmente, não serão capazes de 

atuar com todo o seu potencial, aumentando o absenteísmo no trabalho e afetando o direito do 

aluno ao ensino de qualidade, infringindo o princípio constitucional da garantia do padrão de 

qualidade da educação em todos os níveis de ensino, previsto no Art. 206, inciso VII, da 

Constituição Federal e no artigo 3º, inciso IX, da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996).  

De acordo com Messias e Valente (2017), docentes afetados em sua saúde mental, 

podem ter dificuldades na sua relação com o aluno, sem motivação para o trabalho, 

necessitando assim, de diagnóstico e tratamento, para que retomem o seu estado saudável e 

retornem às atividades.  

Estudos realizados com professores do ensino fundamental do norte da Flórida 

investigaram a relação negativa entre a prática docente com queixas de sofrimento psíquico e 

a qualidade do desempenho dos alunos da terceira série. Concluiu-se que os alunos que 

estavam em sala de aula onde os docentes relataram mais sintomas de sofrimento psíquico, 
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obtiveram menos ganhos que os discentes com professores sem sintomas (MCLEAN; 

CONNOR, 2015).  

Os resultados apontados por Mclean e Connor (2015) evidenciaram que dentro da sala 

de aula, possíveis desequilíbrios relacionados aos sintomas depressivos dos professores, 

afetam a aprendizagem do aluno, pois professores mais deprimidos, têm dificuldades em 

estabelecer uma relação positiva com os alunos e, consequentemente, não desenvolvem suas 

atividades docentes com todo o seu potencial. 

Segundo as pesquisas de Moreira e Rodrigues (2018), a dificuldade dos docentes em 

lidar emocionalmente com as adversidades da rotina escolar e o aumento das demandas de 

estresse, pode inferir na relação professor-aluno e consequentemente, na piora do desempenho 

profissional.  

Para Moraes (2005, p. 161): 

Uma das especificidades do trabalho docente é a formação de vínculo afetivo, 

especialmente na educação infantil e no ensino fundamental, em que melhor se 

caracteriza a situação de cuidado. O vínculo afetivo, sendo uma das condições para a 

efetividade do trabalho docente no trabalho com crianças paradoxalmente, 

revela-se como fonte potencial de sofrimento, por sua natureza estrutural de relação 

de trabalho, que impede que o vínculo se concretize satisfatoriamente, o que pode 

ser fonte de sofrimento para o professor. 

 

Sob este prisma, Freire (2002) evidencia que educar é formar, com foco na 

importância da relação educador e aluno, onde o processo da aprendizagem se dá em 

constante troca dentro do ambiente escolar, sendo a atividade docente inseparável da discente, 

numa experiência por natureza interativa e alegre. O autor afirma ainda que “(...) é digna de 

nota a capacidade que tem a experiência pedagógica para despertar, estimular e desenvolver 

em nós o gosto de querer bem e o gosto da alegria, sem a qual a prática educativa perde o 

sentido (...)”.(FREIRE,2002, p.142) 

Sabe-se que, historicamente, a docência nos anos iniciais do ensino fundamental é 

pouco valorizada, seja pelos baixos salários em relação aos outros níveis de ensino; ou por ser 

confundida com extensão da maternidade e do lar; a presença quase majoritária de mulheres a 

identidade profissional é trocada pelo papel de “tia”. Conforme Souza e Melo (2018, p.8): 

(...) a profissão docente, sobretudo na educação infantil e nos anos iniciais, cujo 

público docente é constituído majoritariamente por mulheres, passou a ser 

desvalorizada, uma vez que tanto o termo tia, quanto outros associados a essas 

etapas de educação trazem em seu bojo a falsa concepção de que qualquer mulher 

pode ser uma professora (...) entretanto, que a sua profissão exige tantos saberes 

específicos como qualquer outra. 

Assim, é possível considerar a docência dos primeiros níveis da educação básica como 

campo profissional que é visto ainda sob a ótica da discriminação em relação a outras 
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profissões, seja pela falta de valorização social ou pela desqualificação do trabalho (ATAÍDE; 

NUNES, 2016).  

No entanto, seja por vocação e/ou dom materno, acredita-se que o papel do docente 

dos primeiros anos de escolaridade requer habilidades para além das competências técnicas, 

de acordo com a Secretaria Municipal de Educação do município pesquisado: Aos 

professores, compete a regência de classes nas Unidades de Educação Infantil, de Ensino 

Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Educação, bem 

como a execução de trabalhos e atividades de natureza pedagógica (...) Cabe ao professor, a 

responsabilidade pelo cuidado dos alunos quanto à higiene, à alimentação, ao repouso e à 

recreação (NITERÓI, 2015).  

Segundo Birolim et al. (2019), a falta de condições adequadas de trabalho, a 

sobrecarga de tarefas e a falta de valorização da profissão docente do ensino básico brasileiro, 

caracterizam a docência, principalmente no ensino fundamental, como uma das profissões 

mais estressantes2. Corroborando com esta assertiva, Nóvoa (2017), afirma que as demandas 

atuais do trabalho docente e as transformações do cenário social impactam tanto a formação 

técnica da profissão quanto a sua dimensão pessoal.  

Portanto, entende-se que o docente vem encontrando dificuldades em relação à 

melhoria das condições de trabalho devido a fatores como: baixa remuneração, jornadas de 

trabalho extensas, elevada carga horária, condições precárias do ambiente de trabalho. Tais 

fatores aumentam o sofrimento psíquico docente, levando o trabalhador a desenvolver 

estratégias, para lidar com o mal-estar no trabalho e evitar o adoecimento (GRANDE, 2009).  

Neste estudo, buscou-se entender o conceito de sofrimento psíquico constituinte da 

condição humana, produzido na interação do sujeito com o mundo, em todas as faces da vida. 

Portanto, saúde não é ausência de sofrimento, mas o sofrimento psíquico mobiliza o sujeito 

para a criação de novos modos de subjetivação. O conceito de saúde está ligado à capacidade 

do sujeito de ressignificar o sofrimento, quando são oferecidas condições de desenvolvimento 

de estratégias de mobilização, para lidar com a organização do trabalho (MENDES, 2007; 

DEJOURS, 2011). 

                                                             
2 Um exemplo é o burn-out, síndrome caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e 

autodepreciação. Inicialmente relacionada a profissões ligadas à prestação de cuidados e assistência a pessoas, 

especialmente em situações economicamente críticas e de carência, a denominação vem sendo estendida a outras 

profissões que envolvem alto investimento afetivo e pessoal, em que o trabalho tem como objeto problemas 
humanos de alta complexidade e determinação fora do alcance do trabalhador, como dor, sofrimento, injustiça, 

miséria (BRASIL, 2001).  
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Sendo assim, o estudo sobre o sofrimento psíquico docente surge como uma temática 

importante, tendo em vista a sua repercussão a respeito do bem-estar destes trabalhadores, e 

na qualidade da sua prática profissional. 

1.2 DELIMITANDO O PROBLEMA, OBJETO E OBJETIVOS  

Para a delimitação do problema desse estudo, nos apoiamos no seguinte 

questionamento: Quais são os fatores do cotidiano escolar que influenciam na saúde mental 

dos docentes do ensino fundamental da rede municipal de Niterói/RJ? 

               À luz desse questionamento, e sabendo-se que a prática docente nos anos iniciais do 

ensino fundamental ocorre à medida que esse profissional age no cotidiano escolar, tanto 

tecnicamente, quanto nas relações humanas que são estabelecidas entre professor-aluno no 

processo de ensino e aprendizagem, temos como objeto de estudo: A saúde mental dos 

docentes do ensino fundamental na rede municipal de educação de Niterói/RJ. 

Nessa perspectiva, surgem os objetivos elencados a seguir. 

1.2.1 Objetivo Geral: 

Compreender as influências da prática docente nos anos iniciais do ensino 

fundamental da rede do município de Niterói/RJ  na Saúde Mental deste profissional. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar a percepção dos docentes sobre as influências do trabalho no ensino fundamental 

dos anos iniciais das escolas municipais de Niterói na sua saúde mental; 

 Propor uma cartilha educacional  para o cuidado com a saúde mental dos docentes dos 

anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de Niterói.  

1.3 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO 

Acredita-se que a realização deste estudo é pertinente por compor uma temática atual e 

impactante, considerando que muitos problemas enfrentados pelos docentes são fruto das 

mudanças sociais ocorridas ao longo dos anos, transformações dentro e fora da escola e a falta 

de políticas públicas para a categoria com foco na sua saúde. Neste sentido, pode-se observar 
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que os docentes estão sofrendo com sentimentos como frustração, exaustão, falta de 

valorização da carreira e da sua função social (MELO, 2018, p.2). 

Este estudo promove a ampliação da compreensão sobre as influências da prática 

profissional no ensino fundamental na saúde mental do docente, oferecendo dados para a 

criação de propostas futuras de cuidado e promoção da saúde mental do docente da rede 

municipal de Niterói, e de valorização desse profissional. 

Os trabalhadores da rede municipal de ensino também são usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS), sistema esse que preza pela universalidade, integralidade e equidade de seus 

serviços, portanto estratégias de prevenção e cuidado com a saúde mental são pertinentes, 

pois, visam a diminuição dos custos gerados pelo impacto da procura pelo atendimento dos 

serviços públicos de saúde mental do município, contribuindo assim para a diminuição dos 

desvios de função, as licenças médicas e a falta de trabalhadores em serviço, bem como a 

melhoria da qualidade do ensino ofertado aos discentes. 

Esse estudo é parte do projeto “guarda-chuva” da orientadora, intitulado “A saúde 

mental do docente e do estudante do ensino superior de enfermagem – entre a satisfação, a 

produtividade e o envolvimento no processo ensino-aprendizagem”, e encontra-se inserido no 

Núcleo de Pesquisa, Trabalho, Educação e Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (NUPETSE-UFF).  

Além dos fatores apontados, a pesquisa justifica-se, pois a temática abordada consta na 

Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde:  

Eixo 1 – Ambiente, trabalho e saúde, subitem 1.1 Avaliação do impacto 

econômico para o SUS relativo a acidentes, doenças e agravos relacionados ao 

trabalho; 1.2 Análise da ocorrência de suicídio associada a processo, ambiente e 

relações de trabalho.  

Outrossim, o fenômeno saúde do trabalhador está incluído no Art. 200 da Constituição 

Federal  de 1988, no parágrafo II, onde compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras 

atribuições, nos termos da lei, “executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 

bem como as de saúde do trabalhador”. 

Portanto, acredita-se que é necessário estudar a prática docente e a relação com a 

saúde mental dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental da rede, pois esse 

fenômeno pode afetar negativamente, além da qualidade de vida destes trabalhadores, outros 

fatores, como a qualidade do ensino oferecido aos discentes, através da rotatividade dos 

docentes em serviço, devido ao afastamento por licença médica. 
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Frente a essas reflexões, no intuito de localizar a lacuna do conhecimento e demonstrar 

a relevância deste estudo, partiu-se para o estado da arte, através de uma revisão integrativa 

da literatura. A seleção dos periódicos ocorreu com base nos seguintes objetivos: identificar 

estudos que contribuíssem em analisar a saúde mental do docente, em todos os níveis de 

ensino, e a partir desses estudos, analisar qual a relação da prática docente com o sofrimento 

mental destes trabalhadores. 

1.3.1 As influências da prática profissional na saúde mental do docente: Revisão Integrativa 

da Literatura 

À luz dessa revisão da literatura, originou-se o trabalho intitulado  “Prática Docente e 

Adoecimento Mental: revisão integrativa” sendo premiado na 3ª colocação no II Simpósio 

Setembro Amarelo UFF: Construindo caminhos, realizado pela Universidade Federal 

Fluminense (ANEXO I). 

Inicialmente, foi realizada uma busca pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)  

com o tema “Saúde mental docente”. Partiu-se para uma busca nas bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE) e Index Psicologia, através da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS); e Education Resources Information Center (ERIC), com os descritores 

schoolteachers, mental health, docente, professores, e faculty, utilizando o boleano and, no 

período de outubro de 2018. No total foram encontrados na BVS - 74 e na ERIC- 82 artigos. 

Na segunda etapa foram separados como relevantes na BVS = 08 e ERIC = 04. 

Foram utilizadas como fatores de busca, pesquisas nacionais e internacionais, de todos 

os tipos, no recorte temporal de 2014 a 2018, textos completos em inglês, português e 

espanhol. Como fatores de inclusão, foram adotados os artigos contendo os descritores no 

título e∕ou no resumo, ou similares ao tema, como também aqueles que tratavam do cotidiano 

docente e as influências na saúde mental do docente. Por encontrar pouco material referente 

ao ensino fundamental, ampliou-se a pesquisa para os níveis médio e superior.  Como fator de 

exclusão, os trabalhos duplicados e que não se adequavam às questões norteadoras da 

pesquisa, perfazendo o caminho do fluxograma apresentado na Figura 1. 



22 
 

Figura 1: Esquema metodológico da busca nas bases ERIC e BVS no período de 2014 a 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Após a leitura na íntegra dos artigos selecionados, foi possível identificar que: 25%  

investigou a avaliação da prevalência de doença mental dos docentes, 33% pesquisou as 

influências das condições de trabalho e as práticas laborais na saúde mental docente, 33% 

avaliou as estratégias de intervenção para a prevenção e melhoria da qualidade de vida dos 

docentes e apenas 8% estudou a relação entre a Saúde mental docente e a qualidade da 

aprendizagem dos alunos (Quadro 1 e Quadro 2).  

Quadro 1: Bases de dados pesquisadas. 

Bases Total Artigos incluídos 

BVS 74 

LILACS: 03 

MEDLINE: 04 

INDEX PSICOLOGIA: 01 
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Bases Total Artigos incluídos 

ERIC 82 04 

TOTAL 
 

12 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Quadro 2: Quadro sinóptico com produções potenciais selecionadas nas bases de dados. 

Periódico∕ 

Base/ano 

Título do 

Artigo 
Autores∕Ano Resultados Recomendações∕Conclusões 

1. Society for 
Research on 
Educational 

Effectiveness 

 

ERIC/2017 

Mindfulness 

Promotes 
Educators' 

Efficacy in the 
Classroom. 

 

Rachel M. Benavoli, 

Alexis R. Harris, 

Deirdre A. Katz, 

Patricia A. Jennings, 

Mark T. Greenberg . 

 

Os resultados dos estudos 
de intervenção apontam 
para melhorias no 

comportamento docente 
após o treinamento de 
mindfulness. Os autores 
analisaram como a atenção 
dos professores no início do 
ano letivo gerava mudanças 
na qualidade da sua prática 
docente em relação ao 

enganjamento dos alunos. 

Estes resultados ajudarão na 
elaboração  de modelos 
conceituais onde a atenção 

plena seja parte da 
competência sócio-emocional 
dos educadores. Oestudo 
contribui para ampliação dos 
benefícios da atenção plena 
para os educadores em 
relação a qualidade da sua 
prática docente e na relação 

com os alunos. 

2. South African 
Journal of 
Education 

 

ERIC/2018 

Learner-To-
Teacher 

Bullying as a 
Potential Factor 

Influencing 
Teachers' 

Mental Health. 

Marit H. Woudstra; 

Janie Van R. Estie; 

MarethaVisser; 

Joyce Jordaan. 

 

O presente estudo analisou 

o bullying de aluno para 
professor, apresentando 
resultados que apontam 
para  emoções negativas, 
falta de poder, moral baixo 
e baixa motivação de vários 
docentes. Fatores que 
interferem negativamente 
na prática docente. 

Concluiu-se a importância de 

proteger os professores, a 
partir da criação de recursos 
adequados para eliminar o 
bullying de aluno para 
professor e ações que visem a 
melhoria  da saúde mental 
docente. 

3. Journal on 
Educational 
Psychology 

 

ERIC/2016 

 

Subjective 

Well-Being of 
School Teachers 
after Yoga-An 
Experimental 

Study. 

B.Tamilselvi, 
S.Thangarajathi. 

 

Neste estudo, foi medido o 
bem-estar subjetivo dos 
professores antes e após o 
treinamento em Yoga . 
Verifica-se que, houve 

aumento significativo no 
Bem-Estar Subjetivo após o 
treinamento, promovendo 
assim uma boa saúde 
mental e física deste 
trabalhador. 

Recomenda-se o treinamento 
de Yoga como facilitador de 

efeitos positivos no aumento 
do bem-estar subjetivo entre a 
escola e os professores, 
através da adoção de algumas 
ações promotoras de saúde 
como: Yoga deve ser incluído 
no currículo obrigatório e·a 
distribuição de material 

multimídia sobre yoga nas 
escolas. 

4. International 

Education Studies 

 

ERIC/2016 

Examining 
Linkages 
between 

Psychological 
Health 

Problems, 

Socio-
Demographic 

Characteristics 
and Workplace 

Stressors in 
Pakistan's 
Academia. 

Anwar Khan, 

Rosman Bin Md 
Yusoff, 

Khairunesa Binti Isa. 

Os resultados demostraram 

que os problemas de saúde 
mental prevaleciam mais 
entre os professores do sexo 
masculino, solteiros, menos 
experientes e iniciantes. Os 
entrevistados citaram como 
estressores do trabalho: 

carga de trabalho, demandas 
interpessoais e emocionais, 
como possíveis 
influenciadores de 
problemas de saúde 
psicológica. 

 

O presente estudo pretende 

com a análise dos resultados, 
apresentar a necessidade de 
reflexão entre o estresse no 
trabalho docente e a saúde 
psicológica. 
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Periódico∕ 

Base/ano 

Título do 

Artigo 
Autores∕Ano Resultados Recomendações∕Conclusões 

5. Revista de 
pesquisa: cuidado 

é fundamental 

(Online) 

 

LILACS/2016 

Transtornos 
Mentais em 
professores 

universitários: 
estudo de um 

serviço de 
perícia médica. 

Jaqueline Brito Vidal 
Batista, 

Mary Sandra Carlotto, 

Malu Nunes de 
Oliveira, 

Ana Aline 
LacetZaccara, 

Eveline de Oliveira 
Barros, 

Marcella Costa Souto 
Duarte. 

 

A maioria da amostra 
participante foi de docentes 

do sexo feminino, com 
faixa etária entre 40 e 49 
anos, onde a depressão foi 
apontada como a maior 
causa  do absenteísmo 
docente. 

O respectivo estudo sugere a 
necessidade de 

aprofundamento do tema, 
através do desenvolvimento 
de  novas pesquisas que 
possam ampliar a 
compreensão desse fenômeno 
da saúde mental. 

6. Trabalho, 
Educação e Saúde 

(Impresso) 

 

LILACS/2016 

Perfil 
Sociodemográfi
co, condições e 

cargas de 
trabalho de 

professores da 

rede estadual de 
ensino de um 
município da 
região Sul do 

Brasil. 

Natalia Paludeto 
Guerreiro 

Nunes, 

Elisabete Fatima Polo 
de Almeida, 

Alberto Durán 
González, 

Arthur Eumann 
Mesas. 

Alguns aspectos negativos 
em relação a prática docente 

foram destacados como 
negativos pelos 
participantes como: 
remuneração, quantidade de 
alunos por sala e 
infraestrutura. A relação 
entre as interferências 
negativas entre as condições 

de trabalho na saúde mental 
também foram relatadas. 

Os resultados podem servir 

como subsídio para o 
desenvolvimento de políticas 
públicas que visem melhorias 
nas condições de trabalho e 
na promoção de qualidade de 
vida dos professores. 

 

7. Tese em 
Português 

 

LILACS/2017 

Educação 

permanente e 
qualidade de 

vida: 
envelhecimento 

saudável de 
trabalhadores de 

uma escola 

pública. 

Adriana 
CortezMarcellosFerna

ndes. 

 

Os participantes da pesquisa 
descreveram a importância 
da promoção da qualidade 
de vida dentro do ambiente 

escolar, através da atividade 
física, alimentação e saúde 
mental, favorecendo o 
acesso a saúde. 

São necessárias mudanças de 

atitudes dentro do ambiente 
escolar relativas à qualidade 
de vida, através da promoção 
da saúde, por meio de hábitos 
saudáveis para estes 
trabalhadores. 

8.São Paulo 
medical journal 

 

MEDLINE/2015 

 

Common 
psychiatric 

symptoms 
among public 

school teachers 
in Palmas, 
Tocantins, 
Brazil. An 

observational 
cross-sectional 

study. 

 

Leonard Baldaçara, 

Álvaro Ferreira Silva, 

José Gerley Díaz 
Castro, 

Gessi de Carvalho, 
Araújo Santos. 

Após os dados coletados, 
foi possível afirmar que 

metade dos docentes 
participantes da pesquisa 
tem sintomas que apontam 
para transtorno mental e a 
necessidade de tratamento. 

Os resultados sugerem a 

necessidade de 
aprofundamento sobre este 
tema, e a ampliação de ações 
educativas e preventivas em 
saúde para a prevenção e a 
promoção do bem-estar 

docente e, consequentemente, 
a preservação da qualidade de 
aprendizagem dos discentes. 

9. Scientific 
World Journal 

 

MEDLINE/2015 

 

Mental Health 
of Elementary 
Schoolteachers 

in Southern 
Brazil: Working 
Conditions and 

Health 
Consequences. 

Marta Regina Cezar-
Vaz, 

Clarice Alves Bonow, 

Marlise Capa Verde 
de Almeida, 

Laurelize Pereira 
Rocha, 

Anelise Miritz 
Borges. 

 

Os resultados mostram que 

salário inadequado,  número 
excessivo de atividades e à 
necessidade de levar o 
trabalho para casa, podem 
gerarproblemas 
biopsicossociais, e 

transtornos mentais como: 
ansiedade, estresse e 
distúrbios do sono. 

A identificação de condições 
estressantes na prática 
docente, são importantes para 
a elaboração de ações de 
melhoria no ambiente de 
trabalho e a promoção da 

saúde deste trabalhador da 
educação. 

http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1516-3180&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1516-3180&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1537-744X&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1537-744X&lang=pt
https://www.hindawi.com/61368987/
https://www.hindawi.com/61368987/
https://www.hindawi.com/84057531/
https://www.hindawi.com/23616301/
https://www.hindawi.com/23616301/
https://www.hindawi.com/28065329/
https://www.hindawi.com/28065329/
https://www.hindawi.com/16706242/
https://www.hindawi.com/16706242/
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Periódico∕ 

Base/ano 

Título do 

Artigo 
Autores∕Ano Resultados Recomendações∕Conclusões 

10. Cochrane 

Database Syst 
Rev 

 

MEDLINE/2015 

Organisational 
interventions for 

improving 
wellbeing and 

reducing 

Work-related 
stress in 
teachers. 

Ali Naghih,A; 

Paul Montgomery, 

Christopher P. Bonell, 

Marc Thompson, 

J Lawrence Aber. 

 

Os resultados tiveram 
pontos positivos, porém 
pouco expressivos quanto  

ao bem-estar docente no seu 
ambiente de trabalho. 

 

Com base nos dados 
coletados, sugere-se que 

outras pesquisas mais 
detalhadas avaliem os efeitos 
das intervenções 
organizacionais para a 
melhoria da qualidade de vida 
dos docentes. 

11. Child 
development 

 

MEDLINE/2015 

Depressive 

symptoms in 
third-grade 
teachers: 

relations to 
classroom 
quality and 

student 

achievement. 

Leigh Maclean, 

Carol McDonald 

Connor.  

 

Foi observado que os 

sintomas depressivos dos  
docentes, foram associados 
diretamente  com o baixo 
rendimento dos alunos. 

O conhecimento desenvolvido 
nesta área pode auxiliar aos 
docentes adoecidos 

mentalmente a procurar 
tratamento, como também 
viabilizar a formulação de 
ações de apoio psicológico 
para este trabalhador. Essas 
ações podem promover 
benefícios tanto para a saúde 
mental docente,  quanto a 

melhoria da aprendizagem 
dos alunos em consequência 
ao bem-estar de seus 
professores. 

12. Psicologia 

escolar e 
educacional 

 

INDEX 

PSICOLOGIA/ 

2014 

Indicadores de 

estresse e 
estratégias de 
enfrentamento 
em professores 

de ensino 
multisseriado. 

Kelly Ambrosio 
Silveira, 

Sonia Regina Fiorim, 

Elisa Pozzatto Batista. 

 

A amostra dos participantes 

apresentou em sua maioria 
sintomas de estresse e 
ansiedade, onde ambas 
pareceram atuar de modo 
conjunto. 

 

Os resultados demonstram 

que a prática docente com 
acúmulo de funções e as 
demandas externas à rotina 
escolar, podem afetar o bem-
estar laboral. Portanto é 
necessária a elaboração de 

estratégias para um 
enfrentamento favorável ao 
bem-estar docente e ao 
processo de aprendizagem 
dos alunos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Partiu-se dos estudos selecionados para criar quatro categorias de análise a seguir. 

i) Avaliação da prevalência de transtorno mental nos docentes 

 Percebeu-se que o transtorno mental nos docentes é um fenômeno que cresce 

mundialmente, interferindo diretamente no seu bem-estar e na relação professor-aluno, 

afetando a saúde mental desse profissional, que por muitas vezes não consegue oferecer todo 

o seu potencial para o desenvolvimento da aprendizagem dos seus alunos e alcançar satisfação 

profissional, ocasionando afastamentos do trabalho por conta de transtornos mentais. 

O aumento dos quadros de transtorno mental entre os docentes de todos os níveis de 

ensino, fundamental, médio e superior é um fenômeno mundial. A prática docente junto ao 

acúmulo de funções e as demandas externas à rotina escolar podem afetar o bem-estar no 

trabalho e consequentemente agravar ou dar início ao adoecimento. Os transtornos mentais 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22McDonald%20Connor,%20Carol%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22McDonald%20Connor,%20Carol%22
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mais prevalentes apontados pela literatura científica relacionada ao afastamento docente 

foram: depressão, seguida de estresse e ansiedade (TAMILSELVI; THANGARAJATHI, 

2016). 

 Um dos estudos analisado (KHAN; YUSOFF; ISA, 2016), se propôs a avaliar a 

prevalência dos sintomas psiquiátricos comuns em professores de escolas públicas. A análise 

final de uma amostra de 109 professores identificou que 49,5% apresentavam sintomas que 

foram suficientes para considerar o diagnóstico de desordem mental, com necessidade de 

tratamento, não havendo diferença em relação ao gênero, idade, estado civil, ou trabalho 

exclusivo ou não em escola pública.  

Ao avaliar a prevalência de transtornos mentais entre professores de escolas 

municipais de uma capital brasileira no período de 2008 a 2011 um dos estudos observou 24 

casos de afastamento do trabalho devido a problemas mentais, em um universo de 2.300 

professores municipais, a prevalência foi de 1% em quatro anos (BALDAÇARA et al., 2015).   

Já na avaliação do estresse e da ansiedade em professores que atuavam em classes de 

ensino multisseriado, observou-se que mais da metade da amostra consultada apresentou 

estresse e ansiedade em proporção considerável, em conformidade com dados de outros 

estudos que indicam a vulnerabilidade do professor a esse quadro (SILVEIRA; ENUMO; 

BATISTA, 2014). 

Para Dejours (2018), a saúde mental no trabalho, trata-se de uma construção 

psicossocial, que envolve a adaptação física do corpo do trabalhador e das suas variações de 

regulação das necessidades físicas, da liberdade de organizar a sua própria vida e da liberdade 

de agir, seja coletivamente ou individualmente sobre a organização do seu trabalho na relação 

com o outro. No contexto escolar essa relação se dá entre os profissionais da educação, órgãos 

governamentais, alunos e a família dos alunos. Portanto, ruídos em alguma dessas esferas 

relacionais podem causar desequilíbrio emocional e psíquico nesse trabalhador, tornando-o 

vulnerável ao adoecimento psíquico.  

ii) As influências das condições de trabalho e práticas docentes na saúde mental do 

professor 

 Os resultados dos estudos apontaram para diversos fatores ambientais e relacionais 

do contexto de trabalho na escola que atravessam a subjetividade do docente, causando 

impactos na sua saúde mental, como baixo rendimento dos alunos, precariedade das 

condições de trabalho, conflitos diversos e demandas geradoras de estresses. 
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            A relação direta entre as condições de trabalho estressantes e as consequências sobre a 

saúde mental docente devem ser amplamente discutidas. O bullying de alunos com 

professores pode gerar emoções negativas, falta de poder, moral baixo e baixa motivação de 

vários docentes. Esses fatores influenciam negativamente a prática profissional 

(WOUDSTRA et al., 2018). 

 Outros fatores associados ao adoecimento mental do professor como: salário 

inadequado; número excessivo de atividades; pouco acompanhamento familiar e problemas 

motivacionais e comportamentais dos alunos; falta de infraestrutura do ambiente de trabalho; 

entre outros, apontam para a necessidade de investigação das condições de trabalho e as 

práticas laborativas docentes, para ampliar a compreensão da condição da saúde mental dos 

professores e oferecer dados para a elaboração de propostas que visem ações de melhoria no 

trabalho e a promoção da saúde do educador (CEZAR-VAZ  et al., 2015). 

 O ambiente de trabalho foi destacado em um estudo como um fator que influencia a 

saúde mental docente. Dentre os aspectos relacionados ao ambiente de ensino destaca-se o 

ruído dentro e fora da sala de aula, principalmente nos horários de intervalo variados nas 

escolas, como um fator que pode levar a um ambiente de trabalho estressante e esteve 

associado, segundo a literatura, a transtornos mentais (GUERREIRO; NUNES; GONZALEZ, 

2016). 

 Além disso, o professor em sala de aula necessita lidar com as evoluções 

tecnológicas, em que os alunos dispõem facilmente de dispositivos digitais, não apenas 

fazendo o uso em sala de aula interrompendo o andamento das aulas, bem como avaliando e 

desafiando o docente constantemente tendo em vista o fácil acesso a informações, o que 

resulta ao professor estresse, além de intensificação e sobrecarga de trabalho. Outros fatores 

apontados incluem uma estrutura precária de trabalho, e a falta de recursos materiais 

(GUERREIRO; NUNES; GONZALEZ, 2016). 

Docentes expostos às situações de conflito com a organização do trabalho podem 

desenvolver sofrimento psíquico, caso ao longo da vida laboral não tenha encontrado formas 

criativas de elaboração emocional, desencadeando desequilíbrios e comprometendo a sua 

saúde mental. Identificou-se que a relação do docente com a organização do trabalho na 

escola pode estar em dissonância com suas emoções, características pessoais e experiências 

vividas. Sendo assim, a ausência de reconhecimento, o excesso de trabalho e falta de 

satisfação das suas necessidades profissionais, podem afetar sua saúde mental e levar ao 

adoecimento (DEJOURS, 2011). 
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iii) Estratégias de intervenção para a prevenção e cuidado com a saúde mental dos 

docentes       

Práticas promotoras de bem-estar e cuidado com a saúde mental foram identificadas 

como estratégias positivas para o cuidado e a melhoria das condições subjetivas dos docentes 

estudados. As práticas de promoção da boa saúde mental dos docentes participantes dos 

estudos selecionados apontam para a necessidade de valorização e reconhecimento desse 

profissional da educação, garantindo a melhoria das condições de trabalho na escola, através 

do olhar para as suas necessidades humanas e profissionais. 

O cuidado com a saúde do professor deve considerar o seu bem-estar laboral, através 

da redução de fatores estressores no seu ambiente de trabalho. Neste contexto, algumas 

estratégias de intervenção como treinamento de mindfulness3 (ABEVANOLI et al., 2014), e o 

treinamento do yoga (TAMILSELVI; THAGARAJATHI, 2016) apontaram para melhora do 

comportamento dos docentes em sala de aula e o aumento do bem-estar subjetivo dos 

professores. Neste sentido, é possível afirmar que houve um aumento significativo do bem-

estar subjetivo destes, a partir das mudanças em sua prática e a melhoria da aprendizagem dos 

discentes, demonstrando a necessidade de ampliação de propostas de intervenção em saúde do 

trabalhador, dentro do ambiente escolar. 

Salienta-se a existência de situações relacionadas ao desgaste do professor, estando 

associadas não somente ao excesso de alunos em sala de aula, mas a outras influências da 

jornada e das condições gerais de trabalho. Somam-se ainda as condições de enfrentamento 

dos aspectos de ordem social e econômica, como o desprestígio da profissão e a exposição a 

situações da vida social moderna, consideradas como estressantes. Frente a esse panorama, as 

mudanças de hábitos de vida do indivíduo, como a alimentação, a inclusão de exercícios 

fiscos e de meditação em sua rotina, possibilitam aos professores, uma oportunidade de lidar 

com todas essas problemáticas (FERNANDES, 2017). 

Um dos estudos selecionados na pesquisa avaliou em professores municipais a 

prevalência de transtornos mentais comuns. Constatou-se que os docentes que não praticavam 

exercícios físicos apresentavam 1,74 vezes maior chance de ter desordens mentais. Estudos 

demonstraram que o exercício e a atividade física podem prevenir ou retardar o aparecimento 

de transtornos mentais, e que possuem benefícios terapêuticos quando usados como 

                                                             
3 Mindfulness: Refere-se ao treinamento de atenção plena para adultos para redução do estresse e melhoria do 

bem-estar (ABEVANOLI et al., 2014).  
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tratamento único ou adjunto para transtornos mentais (GUERREIRO; NUNES; GONZALES, 

2016). 

 Dentre as intervenções mencionadas nos estudos analisados, destacam-se as 

intervenções organizacionais, que objetivam a melhora do bem-estar e redução do estresse 

relacionado ao trabalho e podem funcionar por meio de: mudança da organização, visando 

melhor comunicação, apoio social e cultura de reconhecimento; modificar o papel do docente, 

dando ao mesmo maior controle sobre o seu trabalho e poder de decisão sobre seu ambiente 

de trabalho; redesenhar os níveis de carga de trabalho e ambiente de trabalho nos quais o 

professor está situado, relacionados as interferências da prática docente na saúde mental do 

professor, no intuito de refletir sobre o cuidado com a sua saúde mental a partir da melhoria 

das condições de saúde em relação a organização do trabalho (NAGHIEH, 2015). 

Cabe à instituição promover espaços de discussão do coletivo, trocas de experiências 

dentro do ambiente institucional, e estar atenta às necessidades do cotidiano do trabalho na 

escola. Assim, os docentes terão a possibilidade de elaborar  modos criativos de práticas de 

trabalho, refletindo sobre sua prática docente na escola, através da sua participação ativa e  da 

sua valorização enquanto sujeito transformador do seu processo do trabalho   DEJOURS, 

2011). 

iv) A relação entre a Saúde mental do docente e prejuízos no seu processo de trabalho 

Nessa categoria foi possível identificar que docentes em sofrimento psíquico não 

conseguem atuar em sua excelência no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

podendo contribuir para o fracasso escolar e a frustração dos objetivos curriculares. 

Segundo o Ministério da Saúde, é possível afirmar que existe relação direta entre a 

prática docente e o desempenho dos alunos em sala de aula, onde docentes afetados em sua 

saúde mental não interagem com qualidade necessária para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos discentes, pois professores afetados mentalmente, interferem diretamente 

no rendimento educacional dos seus alunos (MCLEAN; CONNOR, 2015).  

Os resultados adquiridos a partir de diversos instrumentos avaliativos da saúde mental  

apontam a alta do número de casos de sofrimento psíquico, muitas vezes agravados pelas 

condições de trabalho docente, em todos os níveis de ensino (TAMILSELVI; 

THANGARAJATHI, 2016). Assim, com base nesses resultados, os profissionais em 

desequilíbrio psíquico podem procurar tratamento, como ações de apoio psicológico para o 

público docente, podem ser desenvolvidas neste setor.  
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Os resultados apontados em um dos estudos evidenciam que dentro do microssistema 

da sala de aula possíveis perturbações, como sintomas depressivos dos professores, afetam a 

aprendizagem do aluno. Assim, em um processo cíclico marcado pela depressão dos 

professores e, como consequência, resultados de aprendizagem negativos pelos alunos; os 

professores se tornam mais deprimidos, sendo necessário identificar este processo recíproco e 

interromper o ciclo para restaurar o microssistema da sala de aula para um estado positivo 

(MCLEAN; CONNOR, 2015).  

Os estudos analisados ressaltam ainda que, ter professores deprimidos em sala de 

aula, compromete sua relação com os alunos, com os gestores e com a própria instituição de 

ensino, além de diminuir a produtividade de todos os envolvidos no processo educacional 

(BATISTA et al., 2016; KHAN, YUSOFF e ISA, 2017). 

As emoções humanas experenciadas na relação com o trabalho na escola podem 

desencadear desequilíbrio emocional nos docentes. Nesse contexto, é necessário além do 

tratamento das doenças psíquicas, que sejam desenvolvidas práticas promotoras da saúde 

mental docente que possibilitem o bem-estar no ambiente de trabalho, reduzindo o sofrimento 

e alcance o prazer no trabalho (DEJOURS, 2011; MENDES, 2007). 

Portanto, os referidos estudos apontam para a escassez de investigações nesta área da 

saúde mental, sendo necessárias novas pesquisas para aprofundar a compreensão deste 

fenômeno, e a criação de propostas de prevenção da doença mental destes trabalhadores da 

educação. Considera-se, portanto, que esta pesquisa é relevante, uma vez que poderá desvelar 

situações relacionadas à prática docente, que podem gerar sofrimento psíquico, e futuramente 

levar ao adoecimento, a fim de produzir reflexões sobre as condições de saúde mental deste 

trabalhador e contribuir para a elaboração e implementação de projetos de intervenção, por 

meio de prevenção e promoção da saúde mental do professor.  
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CAPÍTULO II 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA 

2.1 O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO 

O trabalho em educação no Brasil teve início no período da colonização, com o 

objetivo de catequização dos índios pelos jesuítas, conforme os interesses econômicos da 

época, que aos poucos foi transformando-se em uma educação para a elite e ascensão social 

(SOUZA, 2018). A maioria das escolas brasileiras cuidava, apenas, da educação dos homens, 

e à mulher, cabiam as atividades domésticas como cuidar da casa e dos filhos 

(SCHAFFRATH, 2000). Naquela época, havia um descaso com o preparo do professor, onde 

estes eram escolhidos sem nenhuma formação pedagógica (ARANHA, 2006). 

Com a reforma pombalina em 1759 e a expulsão dos jesuítas das colônias, as escolas 

deixaram de servir aos interesses da fé e passaram a servir aos interesses da coroa de Portugal, 

e só a partir do século XIX a organização da escola pública passou a ser interesse do Estado. 

Com a Independência, criaram-se as primeiras escolas primárias para mulheres, onde as aulas 

eram ministradas também por docentes do sexo feminino. Conforme Souza e Melo (2018), 

apenas no final do século XIX e início de século XX, buscou-se ações mais específicas 

preocupadas com a formação dos professores através da criação das escolas normais. 

Com a criação da Escola Normal (Escola de Formação de Professores para a Educação 

Básica), surge uma das poucas oportunidades para as mulheres continuarem os estudos. 

Naquela época, às mulheres por sua condição “natural” da maternidade, conferiu-se a missão 

de educar as crianças, abrindo espaço para a figura da professora, modelo de moralidade, 

inteligência e virtude. Portanto, vislumbrou-se a necessidade de investir na instrução dessas 

mulheres, pois estas seriam responsáveis por uma boa sociedade conforme os padrões morais 

da época (SCHAFFRATH, 2000). 

A primeira Escola Normal brasileira foi fundada em 1835, em Niterói, ainda província 

da capital Rio de Janeiro. As aulas foram reformuladas para receber as futuras alunas, mas 

havia uma diferenciação nos currículos de homens e mulheres, bem como nos salários entre 

os docentes do sexo masculino e do sexo feminino da instituição (SCHAFFRATH, 2000). 

O magistério, historicamente, sempre esteve associado ao sacerdócio, onde exercer tal 

função exigia imensa dedicação, e  o baixo valor da remuneração salarial. O trabalho docente 

tem diversas especificidades, particularmente na educação infantil e no ensino fundamental. A 
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tarefa de ensinar está relacionada ao cuidado, visto que educar, etimologicamente, significa 

criar, cuidar (MORAES, 2005, p. 164). 

Apenas na década de 40 amplia-se o interesse pela melhoria do ensino no país, através 

da modernização da metodologia pedagógica com base nas inovações europeias e americanas. 

Com o advento da República, algumas escolas normais de São Paulo e no Rio de Janeiro 

serviram de modelo para outras instituições no país.  Entretanto, foi com a fundação do 

Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, que os primeiros professores foram 

habilitados para o ensino secundário em 1937 (SCHAFFRATH, 2000). 

Uma nova organização dos cursos de magistério abriu espaço às moças de classe 

média que estavam em busca de uma profissão, transformando-se em uma exclusividade 

feminina. O magistério como profissão pouco valorizada e com baixos salários, estigmatizada 

como vocação e sacerdócio, afastou os homens do ensino básico, pois estes deveriam prover o 

sustento familiar, e a remuneração naquela época era insuficiente. A profissionalização da 

mulher no magistério público foi necessária frente à abertura do ensino às mulheres, com a 

criação das classes exclusivamente femininas (SCHAFFRATH, 2000).  

Segundo Souza e Melo (2018, p. 697): 

Não havia, até a promulgação da atual LDB, uma especificação legal quanto à 

formação do educador de crianças pequenas, o que vigorava era a ideia da mulher 

como natural para cuidar e educar crianças. Destaca-se que esse estereótipo é uma 

construção social acerca do gênero feminino que se perpetuou ao longo da história, 

sobretudo após a inserção da mulher no magistério, no final do século XIX e início 

do século XX. 

 

Naquela época, acreditava-se que a educação dada pela escola deveria ser uma 

continuidade da educação dada de casa, uma vocação feminina. Para Schaffrath (2000,p.11) 

(...)“as mulheres mães e educadoras por natureza, passavam agora a estender sua função para 

as escolas na profissão da professora (...).” Na escola normal deste período, os alunos eram 

preferencialmente mulheres, pois para ensinar às crianças da escola primária exigia-se apenas 

o magistério sendo que para lecionar na Escola Normal, dita escola secundária, era preciso 

professores com formação em nível superior, e neste caso apenas os homens tinham a 

oportunidade desta formação, o que explica-se hoje o grande número, senão prioritário, de 

mulheres atuantes nos anos iniciais da educação básica.  

Destaca-se que a profissão docente nos anos iniciais do ensino fundamental, formada 

em quase sua totalidade por mulheres e vista historicamente com cunho assistencialista 

“passou a ser desvalorizada, uma vez que tanto o termo tia quantos outros associados a essas 

etapas de educação, trazem em seu bojo a falsa concepção de que qualquer mulher pode ser 

uma professora (...)”. E ainda (...) conferindo à educadora um status de membro da família 
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(...), e não de uma profissional qualificada para o exercício da docência junto a essa faixa 

etária.”(SOUZA E MELO, 2018, p.706), 

Somente após a Lei nº 9394/96 de Diretrizes e Bases da educação (BRASIL, 1996), 

foi exigida a formação de nível superior, admitindo-se como formação mínima o curso normal 

em nível médio de professores para os anos iniciais (SOUZA & MELO, 2018). Porém, consta 

no Art. 62 da LDB (BRASIL, 1996), que deve ser implementado até o ano de 2020 como 

exigência mínima de formação de docentes para a educação básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), nível superior com curso de licenciatura plena, para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental. 

Conforme o Art. 61 da Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação (LDB): 

Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I – 

professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores em educação 

portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, 

planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com 

títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas (BRASIL, 1996, p.41) 

Segundo Nóvoa (2017), a passagem para a necessidade de formação docente em nível 

superior trouxe avanços, principalmente na aproximação dos profissionais à pesquisa como 

em outros campos do conhecimento, tornando-se uma formação acadêmica voltada ao 

exercício de uma profissão, e não somente um “dom” ou uma “vocação”. Porém vale destacar 

que: 

 Ao longo de mais de cem anos, desde meados do século XIX, as escolas 

normais desempenharam um papel muito importante não só na formação de 

professores, mas também no desenvolvimento de meios e métodos de ensino, na 

produção de materiais didácticos e na inovação pedagógica, no lançamento de 

iniciativas de aperfeiçoamento do professorado, no associativismo docente, nas 

publicações sobre educação e ensino (livros e jornais) e no apoio às políticas 

públicas. As escolas normais consagraram processos de mobilidade social e de 

afirmação do papel das mulheres, tendo sido fundamentais para construir o 

modelo escolar, para consolidar a escola pública e para produzir a profissão de 

professor (NÓVOA, 2017, p. 1112). 

 

Graças também às transformações culturais e sociais do conceito de infância, o papel 

do educador teve a necessidade da profissionalização docente, pautada em políticas públicas, 

que versam sobre o direito das crianças e adolescentes a uma educação pública e de 

qualidade, com o objetivo de promover mudanças no contexto educacional brasileiro 

(SOUZA; MELO, 2018). 
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Portanto, a formação docente do ensino fundamental deve buscar a ligação entre a 

universidade, as escolas e as políticas públicas e, sobretudo, demarcar não só a importância da 

formação profissional, mas, sobretudo, a sua afirmação e reconhecimento público (NÓVOA, 

2017). 

2.2 O ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE NITERÓI 

Em 12 de fevereiro de 2011, foi instituída a Proposta Pedagógica da Rede Municipal 

de Educação de Niterói, considerando a Lei n.9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996) e a construção dos Referenciais Curriculares, a partir da Portaria 

087/2011 (NITERÓI, 2011), que estrutura o trabalho pedagógico das Unidades de Educação, 

composta por Unidades de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e Creches 

Comunitárias, vinculadas ao Programa Criança na Creche. 

           Frente à necessidade de aprimorar, reorganizar e qualificar a Rede Municipal, com 

objetivo de alcançar o desenvolvimento escolar e o aperfeiçoamento das condições de 

trabalho e de formação dos profissionais da educação, foi publicada em 22 de dezembro de 

2015 a Carta Regimento das Unidades Públicas Municipais de Educação de Niterói, sobre a 

organização e estruturação da Rede de Educação. 

            É de responsabilidade do município, oferecer a Educação Básica desde a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. 

De acordo com o artigo 6º da Carta Regimento das Unidades Públicas Municipais de 

Educação de Niterói, a educação deve ser dever não só do Estado, mas também da família, 

respeitando-se as diversidades humanas, com foco no desenvolvimento do aluno como 

cidadão e sua qualificação para o trabalho (NITEROI, 2015). 

            No Capítulo II, art. 14, trata do Ensino Fundamental, com duração de nove anos, 

sendo este obrigatório e gratuito, com foco no desenvolvimento da cidadania (NITEROI, 

2015). 

         A rede de municipal de educação de Niterói está organizada em ciclos, com base na 

idade, correspondendo ao 1º e 4º ciclo, ou seja, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

Regular e na modalidade EJA, onde o 1º ciclo corresponde ao 1º ao 3º anos de escolaridade; o 

2º ciclo ao 4º e 5º anos de escolaridade; 3º ciclo ao 6º e 7º anos de escolaridade; e 4º ciclo ao 

8º e 9º anos de escolaridade. 

         O professor do 1º ao 5º anos, que corresponde ao 1º e 2º ciclos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, faz parte da equipe docente, com o cargo de Professor I. No Título VI, 

Capítulo V, as atribuições do cargo são: regência de classes; execução de trabalhos e 
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atividades de natureza pedagógica; participação na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico; planejamento e realização das aulas; avaliação dos alunos e dos grupos de 

referência; interação com os alunos; entre outras atividades afins (NITERÓI, 2015). 

Com base no critério dos ciclos agrupados por idade, é possível que o aluno seja 

classificado ou reclassificado pelo processo de inserção no período letivo, por 

compatibilidade de idade, experiência ou desempenho segundo as condições do Art. 69 

(NITERÓI, 2015). 

O calendário escolar deve ser elaborado respeitando os 200 dias letivos e 800 horas 

obrigatórios, conforme o Art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996). 

2.3 SOFRIMENTO PSÍQUICO E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO  

É possível identificar na literatura duas concepções a respeito do sofrimento psíquico, 

uma concepção da psiquiatria, que tem como foco os fatores orgânicos, e a concepção 

psicossocial. Neste estudo, trataremos do conceito sofrimento psíquico como um processo 

psicossocial e multifatorial, relacionado às situações singulares e complexas, na qual vivem os 

sujeitos no seu dia-a-dia, sejam elas por características individuais, familiares, relações 

interpessoais, políticas, econômicas, entre outras. Essas experiências humanas podem gerar 

sofrimento e produzir rupturas entre o mundo interior e exterior, onde a pessoa vive um 

desequilíbrio naquele momento da vida (DALMOLIN, 2011, p.62).  

Sendo assim, conforme Dalmolin (2011) o conceito de sofrimento permitirá 

compreender saúde-doença como processo que atravessa a existência humana, suas relações 

com o trabalho e com os sentimentos de pertencimento.  Considera-se, portanto, o sujeito que 

afeta e é afetado no mundo, onde sua história de vida é construída nas suas relações, 

experiências culturais que o compõem e suas vivências, criando seus modos de ser e de 

sofrimento. 

A abordagem psicossocial contempla, portanto, articulações entre o que está na 

ordem da sociedade e o que faz parte do psíquico, concebendo o sujeito em suas 

múltiplas dimensões. Assim, ela considera a multidimensionalidade da clínica, 

em que estão envolvidos aspectos de interação entre o físico, o psicológico, o 

meio ambiente natural e o social. (ALVES; FRANCISCO, 2009, p.769) 

Muitas doenças do homem urbano contemporâneo retratam a forma como as pessoas 

se expressam e interagem com o mundo. Alguns agentes ambientais socioeconômicos da 

sociedade atual, pós-revolução industrial do século XVIII, podem ser potencialmente 

patogênicos. As situações de conflitos do indivíduo consigo mesmo ou com suas experiências 
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com o meio, geram emoção, podendo desencadear certos transtornos funcionais, físicos e 

mentais. Medo, raiva, tristeza, alegria, podem ser expressas através do corpo por meio de 

disfunções como mal-estar, melancolia, depressão. As pressões constantes do dia-a-dia, são 

fatores importantes para o desenvolvimento de doenças emocionais (MELLO FILHO, 2010). 

Para Melo (2018), as pressões cotidianas a que são submetidos os sujeitos, podem 

gerar a desmotivação, descrença e desânimo, que podem levar ao adoecimento. É possível 

afirmar que o sofrimento psíquico pode afetar o funcionamento emocional e orgânico dos 

sujeitos e abalar a sua saúde mental, desenvolvendo à longo prazo quadros psicopatológicos, 

conforme afirma Dalmolin (2011, p.69) “(...) o sofrimento psíquico é objeto do campo da 

medicina, sendo categorizado como 'doença mental'(...)”. 

As leis trabalhistas brasileiras reconhecem a relação saúde-doença de agentes 

ambientais na produção das doenças profissionais. De acordo com a definição da Lei nº 8.213 

de julho de 1991 a doença ocupacional ou profissional é produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho, sendo fruto de uma determinada atividade laborativa (BRASIL, 

1991). 

É preciso conhecer as enfermidades enquanto fenômeno humano, a partir dos 

diferentes saberes, como um processo complexo entre as estruturas biopsicossociais. 

Portanto, o entendimento sobre o comportamento do indivíduo deve considerar as 

influências sociais que este sofre do grupo ao qual pertence e que irá reforçar ou punir esses 

comportamentos. Segundo Mello Filho (2010): 

O ser humano está em constante movimento e a todo momento surgem situações que 

exigem dele uma solução. Este contínuo movimentar-se é determinado, em parte, 

pelo conjunto das necessidades inconscientes e pelas exigências da cultura. Um bom 

exemplo disto é o trabalho, que pode ser fonte de satisfação e criador de condições 

para a satisfação de necessidades (inclusive instintivas). (MELLO FILHO, 2010, 

p.102). 

As condições e a organização do trabalho, que caracterizam-se pela falta de 

criatividade ou repressão do trabalhador, têm a possibilidade  de produzir neste, sentimentos 

de falta de controle sobre o seu processo de trabalho, frustração,  insatisfação e mal-estar4. 

Fatores como estímulo à competição, cobrança de prazos rigorosos e sobrecarga de trabalho, 

também podem levar ao risco de adoecimento. A totalidade do sujeito deve sempre ser 

                                                             
4 O processo de comunicação dentro do ambiente de trabalho, moldado pela cultura organizacional, também 

é considerado fator importante na determinação da saúde mental. Ambientes que impossibilitam a comunicação 

espontânea, a manifestação de insatisfações, as sugestões dos trabalhadores em relação à organização ou ao 

trabalho desempenhado provocarão tensão e, por conseguinte, sofrimento e distúrbios mentais (BRASIL, 2001).  
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considerada com grau de importância, incluindo os seus modos de vida na compreensão 

ampla do seu processo de sofrimento (MELLO FILHO, 2010). 

O sujeito, a todo momento tenta se adaptar às diferentes cobranças, tanto do seu 

mundo interno, quanto do ambiente no qual está inserido. Neste sentido, todos nós estamos 

vivenciando situações adversas de estresses, seja no trabalho ou fora dele. Se aquilo que nos 

causa estresse for duradouro, poderá desencadear um maior risco de vulnerabilidade, como 

consequência do excesso de reações submissas. Contudo, o sofrimento, ao longo do tempo, 

pode gerar desgaste onde “(...) o desgaste a que as pessoas estão submetidas nos ambientes e 

nas relações com o trabalho, é o fator dos mais significativos na determinação das 

doenças(...)” (MELLO FILO, 2010, p.100). 

Frente à falta de programas de prevenção e promoção da qualidade de vida laboral, 

como também a precariedade das condições de trabalho, com o tempo podem surgir 

sentimentos de insatisfação e quadros patogênicos. O sujeito pode desenvolver algumas 

maneiras de adaptação frente ao sofrimento no trabalho como: depreciação do trabalho, falta 

de satisfação, desinteresse e falta de envolvimento com as atividades. E ainda, podem ocorrer 

afastamento do trabalho, comprometimento da saúde social e o desenvolvimento de doenças 

(MELLO FILHO, 2010, p.103). 

Alguns transtornos mentais decorrentes da relação de insatisfação e interferências do 

trabalho e do agravo do sofrimento psíquico são: estresse,  depressão e os transtornos de 

ansiedade. A exposição duradoura aos problemas do trabalho, pode levar o indivíduo a 

exaustão física, mental e emocional, gerando uma apatia por conta do estresse (MYERS, 

2012). 

O estresse está envolvido em muitas atividades laborativas, onde por longos períodos 

de exposição pode afetar a saúde mental e física dos trabalhadores, levando ao surgimento de 

inúmeras doenças (BARRETO et al., 2016). A raiva e a depressão são emoções que podem 

levar ao desequilíbrio emocional, onde é preciso promover a saúde não só pelo tratamento das 

doenças, mas estratégias que ampliem o bem-estar e reduzam o sofrimento no trabalho 

(MENDES, 2007). 

Para Myers (2012), todos nós ficamos ansiosos, deprimidos, desconfiados, por algum 

tempo, porém, comportamentos atípicos, são caracterizados como uma desadaptação, em 

forma de comportamentos angustiantes ou incapacitantes, levando a pessoa ao sofrimento ou 

morte. Neste sentido, a vulnerabilidade do trabalhador, pode ser influenciada pelos efeitos 

ambientais aos quais está exposto no seu processo de trabalho, podendo, a longo prazo, 
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desenvolver alguns distúrbios, como a depressão e os transtornos de ansiedade influenciados 

por predisposições genéticas, estados fisiológicos, psicológicos e situações sociais. 

Historicamente, sabe-se que com surgimento do capitalismo, criaram-se as relações de 

trabalho pautadas na hierarquia dos cargos e na relação entre o trabalhador e os modos de 

trabalho. Paralelamente, viu-se a necessidade de criação dos direitos e deveres dos 

trabalhadores, visando a proteção da sua saúde (BARRETO et al., 2016). 

Muitas vezes, os modos de trabalho que são determinados pelas organizações não 

correspondem ao trabalho real, levando o sujeito à impotência, esgotamento e fadiga, como 

fruto das exigências da atividade. Nestes casos, o trabalho pode ser um fator determinante de 

adoecimento, de saúde e de vida, modificando as formas do sujeito enfrentar o seu cotidiano 

(ASSUNÇÃO; LIMA, 2003).  

Pensar saúde, não deve ser só através do viés do tratamento, mas deve-se também 

promover saúde nos modos de organização laboral. É preciso que haja espaços de debate 

sobre o trabalho e sobre o modo como se trabalha, com encontros que promovam diálogo e 

reflexão, saindo das individualidades e do isolamento, para as trocas que expressem o cuidado 

e segurança com a vida (FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, 2018). 

Na escola, é nas relações do trabalho que as coisas acontecem, nas relações 

interpessoais, sendo o outro, parte da organização do trabalho, o aluno, os colegas ou a família 

do aluno. O docente vem encontrando dificuldades em relação, também, às condições 

precárias do ambiente de trabalho e aos múltiplos vínculos, que contribuem para o impacto 

sobre a sua saúde mental, desenvolvendo defesas de proteção e modos de pensar e agir 

compensatórios para lidar com o sofrimento psíquico (MENDES, 2007). 
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CAPÍTULO III 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 CONCEITO DE SOFRIMENTO E PRAZER NO TRABALHO SOB A ÓTICA DE 

CRISTOPHER DEJOURS  

Esta investigação utilizou-se dos termos sofrimento e prazer no trabalho sob a luz da 

teoria da Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 2011), auxiliando a compreensão de 

aspectos relacionados à saúde mental e trabalho, onde o sofrimento psíquico resulta da relação 

do sujeito com a organização do trabalho como: modelos de gestão, condições e relações de 

trabalho (MELO, 2013). Segundo Dejours (2011) o trabalho pode ser fonte de “Sofrimento e 

de Prazer”, onde as causas do sofrimento podem ser compreendidas através dos conceitos de 

sofrimento no trabalho e de normalidade.  

A teoria Dejouriana ancora as reflexões sobre a compreensão da prátca docente da 

escola municipal, na sua relação com o trabalho prescrito e o trabalho real na dinâmica 

escolar, onde sua prática profissional vai além das habilidades pedagógicas , mas envolve 

questões sociais e humanas, onde as intensas interações ocorrem entre diferentes atores 

sociais (alunos, docentes, direção, coordenação, poder público).  

A Psicodinâmica do Trabalho afasta-se dos estudos das doenças relacionadas ao 

trabalho, mas preocupa-se com a relação do trabalhador com a organização do trabalho, na 

produção de recursos e processos defensivos utilizados para que este resista aos ataques 

diários ao seu funcionamento psíquico, na dinâmica de sofrimento e prazer no trabalho 

(DEJOURS, 2011). 

A importância social do trabalho se dá através do reconhecimento a partir das 
atividades laborais exercidas na sociedade. Por isso, além do reconhecimento 

financeiro, torna-se necessário o reconhecimento simbólico como sendo propulsor 

da saúde mental no trabalho (DEJOURS, 2011). 

 
 

Segundo críticas do autor a respeito do conceito de saúde designado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 1993), em sua palestra realizada em 1982 para metalúrgicos 

franceses, seria impossível existir algum sujeito que consiga atingir o seu “completo bem-

estar”, mas sim, cada um de nós “possui meios” de construir um caminho singular na sua 

relação com as dificuldades, doenças, surpresas, alegria e tristezas que atravessam suas vidas 

(DEJOURS, 1986). 

O conceito de normalidade discutido pela Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 

2018), trata da busca do trabalhador pela estabilidade psíquica e somática, por meio da 

utilização de estratégias de enfrentamento das vivências de sofrimento, transformando em 
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prazer. A normalidade, ao contrário da ausência de sofrimento, coloca-se como uma busca 

constante em transformar o mal-estar no trabalho com reinvenções dos seus modos de ser e 

agir no trabalho em busca da evitação da doença e do equilíbrio psíquico (DEJOURS, 2018). 

Psiquiatra e psicanalista francês, Christopher Dejours é especialista nos estudos sobre 

a Psicodinâmica do Trabalho e a Psicopatologia do Trabalho, onde discute a relação do 

trabalhador com a organização laboral, gerando sofrimento no indivíduo, ou seja, 

trabalhadores expostos às situações que podem gerar sofrimento no trabalho, procuram 

realizar ações adaptativas, conscientes ou não, para reduzir tais incômodos. Essas estratégias 

têm como objetivo reorganizar as atividades laborais de modo a promover a sua adaptação ao 

modo de trabalho, diferente da estabelecida pela organização, a fim de minimizar o seu 

sofrimento mental (DEJOURS, 2011). 

A Psicopatologia do Trabalho (DEJOURS, 2011), é uma teoria que tem como objeto 

de estudo as doenças que se desenvolvem a partir do trabalho que é realizado pelo sujeito, 

referindo-se ao estudo das perturbações psíquicas pelas quais os sujeitos são acometidos como 

resultado da sua relação laboral. 

Já a Psicodinâmica do Trabalho, surge como um ramo da teoria da Psicopatologia do 

Trabalho, apresentando-se como a possibilidade de investigar as vivências de sofrimento e 

prazer, reformulando seu estudo sobre a doença mental, partindo para a observação dos 

processos de subjetivação, na relação do homem com a organização do trabalho. E ainda, 

como cada trabalhador e como o coletivo é atravessado pelas situações do cotidiano no 

trabalho (DEJOURS, 2018). 

A psicodinâmica do trabalho estuda os movimentos da relação subjetiva do sujeito 

com ele mesmo e com o mundo, na sua relação com o modo de trabalho, observando-se que 

em algumas organizações surge o choque entre os desejos do sujeito e a falta da organização, 

que não acolhe os seus sonhos e esperanças, levando ao sofrimento (AUGUSTO; FREITAS; 

MENDES, 2014). 

A mudança do foco do adoecimento para as vivências de sofrimento e prazer, surge da 

constatação que algumas pessoas dentro do mesmo ambiente de trabalho com condições 

adversas, adoecem e outras não. O interesse surge das indagações: Como essas pessoas que 

não adoecem fazem para se manter trabalhando? “O que acontece no quadro mental dessas 

pessoas para que elas permaneçam no trabalho sem adoecer?” (DEJOURS; ABDOUCHELI; 

JAYET, 1994, p.127). Para continuar trabalhando, mesmo sob as adversidades do trabalho e o 

sofrimento, os sujeitos desenvolvem algumas estratégias defensivas, que podem produzir: 
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Alienação no trabalho, servidão voluntária e práticas de violência e dominação (DEJOURS, 

2018).  

Contudo, segundo Dejours (2018), quando o trabalhador tem a possibilidade de 

ressignificar o sofrimento no trabalho, tem condições de desenvolver estratégias e alternativas 

de mobilização, tornando o sofrimento, que pode levar ao desenvolvimento de doenças, em 

sofrimento criativo. Este surge na possibilidade de espaço para a inventividade e criatividade 

do sujeito, através da elaboração do sofrimento, construindo novos modos de agir, ações e 

modos de sentir, por meio do engajamento do trabalhador. 

Nesta perspectiva, saúde no trabalho não significa ausência de sofrimento, mas o 

potencial que cada trabalhador possui de utilização dos recursos internos e externos 

para transformação do sofrimento na busca pelo prazer e realização. Esta dinâmica é 

marcada pela utilização de estratégias defensivas capazes de mobilizar os 

trabalhadores de maneira individual ou coletiva, estabelecendo uma relação mais 

gratificante com o trabalho e também buscando o reconhecimento, fator essencial no 

processo de construção de identidade do trabalhador. (GIONGO, MONTEIRO E 

SOBROSA, 2015,p. 2) 

Diante do exposto, foi possível neste estudo discutir o conceito de sofrimento e prazer 

no trabalho em relação à prática docente (DEJOURS, 2018), porque “(...) vem ao encontro da 

singularidade do trabalho humano, pois os construtos teóricos da abordagem, privilegiam a 

subjetividade e as particularidades  das vivências do trabalhador ou de uma categoria 

profissional” (GIONGO, MONTEIRO E SOBROSA, 2015), nesse caso, da profissão docente. 

 A organização da prática docente pode levar ao adoecimento psíquico deste 

trabalhador, sendo fonte de saúde e doença. A relação do docente com o trabalho pode gerar 

tanto o sofrimento quanto prazer. Frente à adaptação a situação real, o sujeito pode alcançar o 

equilíbrio psíquico diante das situações adversas do trabalho através da criação de manobras 

para adequar o trabalho às suas necessidades. Já o bloqueio da relação dele com a organização 

do trabalho leva ao sofrimento psíquico e a loucura (DEJOURS, 2018). 

Para Melo (2018), o ambiente escolar pode ser fonte de realização, de satisfação e 

prazer, na relação do docente com os discentes, no processo de ensino e aprendizagem. 

Todavia, pode também apresentar-se como um ambiente adoecedor para a saúde mental, 

graças aos problemas enfrentados na escola pelas adversidades da rotina escolar. 

Deste modo, pode-se refletir sobre a relação de prazer e sofrimento na profissão 

docente e os fatores inerentes à organização laboral que incidem sobre a saúde mental destes 

trabalhadores da educação, onde as subjetividades destes e as particularidades das suas 

vivências frente às dificuldades e oportunidades experenciadas serão relevantes, reforçando os 

objetivos propostos pela pesquisa, tendo em vista que: 

As vivências de sofrimento podem se expressar pelos males causados no corpo, na 

mente e nas relações socioprofissionais; portanto as suas causas advêm do contexto 
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de trabalho. O sofrimento pode constituir um indicador de saúde, pois, para além de 

ser uma vivência de afetos dolorosos, é um mobilizador para as mudanças das 

situações que fazem sofrer, quando é ressignificado pelo uso eficaz de estratégias de 

mediação oportunizadas por determinado contexto de trabalho (AUGUSTO; 

FREITAS; MENDES, 2014). 

O conceito de saúde e doença no trabalho, segundo a teoria dejoureania (AZEVEDO 

et al., 2015), trata a relação entre a subjetividade do trabalhador e a organização, podendo ser 

ponto de equilíbrio entre o psíquico e o somático, no diálogo do homem com seu trabalho, 

respeitando-se as suas necessidades e as exigências laborais.  Dentro da própria organização o 

sujeito pode sofrer exigências mentais que acumuladas podem desencadear tensões na mente 

e no corpo, submetendo-se às situações de vulnerabilidade, gerando sentimentos que causam 

sofrimento interno. Para Dejours (2008), o sofrimento acontece quando o sujeito não encontra 

formas de canalizar suas expectativas em relação ao trabalho, dando lugar ao mal-estar diário, 

afetando sua vida social e econômica. 

O sofrimento é algo entre o trabalho ideal, ditado pela organização e o trabalho real, 

aquele que realmente acontece, conforme as possibilidades cotidianas. Frente a este “nó” 

diário, os trabalhadores desenvolvem estratégias de defesa, que permitem transformar o 

sofrimento em prazer. É possível, através da utilização bem-sucedida das estratégias de 

defesa, que  a  doença desencadeada pela relação do sujeito com o seu trabalho, seja evitada e 

transforme-se em saúde, qualidade e sentido do trabalho realizado (DUARTE; MENDES 

2015). 

 De acordo com Cardoso e Nummer: 

(...) o trabalhador, frente a situações de possível sofrimento laboral, desenvolve 

mecanismos de defesa, de modo consciente ou não. E, justamente quando suas 

táticas de enfrentamento não são suficientes ou falham, a doença se instala de modo 

gradativo ou abrupto e sua manifestação dependerá de fatores como a estrutura 

sociocultural, a carga emocional e a rede de apoio de cada labutador (CARDOSO; 

NUMMER, 2018, p.3) 

Conforme os autores, a teoria Dejouriana trata da importância da organização do 

trabalho para a saúde mental do trabalhador, onde deve-se escutar o sujeito como peça 

fundamental sobre as especificidades e variáveis envolvidas na sua atividade laboral, bem 

como na promoção de melhorias do ambiente de trabalho e da promoção da qualidade de 

vida. Diante do exposto, pode-se inferir que este é o referencial teórico adequado para o 

presente estudo, tendo em vista o objeto e objetivos propostos. 
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CAPÍTULO IV 

4 METODOLOGIA 

4.1 TIPOLOGIA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritivo-exploratória, do tipo pesquisa de 

campo. Segundo Minayo (2016), a pesquisa qualitativa responde a indagações particulares, 

preocupada com o conjunto dos fenômenos humanos que correspondem ao contexto da 

realidade social, referindo-se não só ao agir, mas, pelo “pensar sobre o que faz” e por 

interpretações das suas ações dentro e a partir da realidade vivida com seus pares. 

Estudo descritivo segundo Yin (2015) pretende descrever o contexto real no qual o 

fenômeno ocorre, sendo a pesquisa de estudo de caso a investigação de um fenômeno em sua 

profundidade, onde o pesquisador busca entender a realidade e as possíveis condições do 

contexto no qual o caso está inserido. Nesta pesquisa, escolhemos, de acordo com um caso 

particular (ou uma situação) que consideramos representativo dentre um conjunto de casos 

semelhantes, ou seja, a investigação das situações que ocorrem no cotidiano de escolas 

municipais que podem influenciar a saúde mental dos docentes. 

 Portanto, “A escolha depende em grande parte da questão de pesquisa. Quanto mais 

as questões procuram explicar alguma circunstância presente (por exemplo, “como” ou “por 

que” algum fenômeno social funciona), mais o método do estudo de caso será relevante.” 

(YIN, 2010, p.24). Nessa pesquisa o estudo de caso refere-se a rede municipal de educação de 

Niterói, tendo como cenário escolas do pólo 7, que atendem à população de baixa renda e/ou 

em vulnerabilidade social, situadas em três  regiões administrativas do município.  

Dessa forma, o tipo de estudo aplicado foi estudo de caso. Polit, Beck e Hungler 

(2011) definem que são investigações detalhadas de uma única entidade ou de um pequeno 

número de entidades, que podem ser indivíduo, família, instituição, comunidade ou outra 

unidade social, nesse estudo, refere-se a uma amostragem da rede de ensino municipal de 

Niterói.  

Segundo Polit, Beck e Hungler (2011), no estudo de caso, os pesquisadores obtêm 

informações descritivas que enriquecem a coleta de dados e podem examinar relações entre 

fenômenos diferentes ou tendências ao longo do tempo. Os pesquisadores de estudos de caso 

tentam analisar e compreender questões importantes para a história, desenvolvimento ou as 

circunstâncias da instituição. 
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O método utilizado propõe conhecer o objeto de estudo,  abarcar a sua complexidade e 

descrevê-la de maneira rigorosa. Se necessário, pode apresentar explicações teóricas, imersas 

nos domínios das ciências humanas e sociais, para determinados aspectos do fenômeno 

pesquisado (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

4.2  CAMPO DE ESTUDO, PARTICIPANTES DA PESQUISA E QUESTÕES ÉTICAS 

A fim de aprofundar conhecimentos sobre a população pesquisada, foram coletados 

dados junto ao Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor (NASS), que é um serviço de saúde da 

Fundação Municipal de Educação, vinculado à Superintendência de Gestão de Pessoas, que 

realiza ações de acolhimento junto a todos os servidores municipais, e acompanhamento em 

situações de: readaptação, redução de carga horária, licença médica prolongada, remoção por 

excepcionalidade, inquérito por absenteísmo e aposentadoria por invalidez.   

A equipe é composta por assistente social, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeuta e 

educador físico, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e de promoção de saúde 

voltadas aos servidores da rede municipal de educação de Niterói – RJ. O Programa de 

Serviço Social e Psicologia, conta com uma equipe multiprofissional, com quatro psicólogos 

que atuam junto a conflitos ligados ao processo de trabalho, através de encaminhamentos ou 

demanda espontânea. 

O Programa de Serviço Social e Psicologia orienta-se pela perspectiva da saúde 

emocional do trabalhador, buscando compreender as repercussões do mundo do trabalho para 

a saúde, com o objetivo de desenvolver ações que restaurem a dimensão coletiva do trabalho. 

Promove ações contínuas de acolhimento individual ao servidor, planejamento de estratégias 

de trabalho, orientação sobre direitos do servidor e grupos de encontro. 

Conforme dados do NASS, 96 docentes dos anos iniciais do ensino fundamental 

estavam afastados por sofrimento psíquico em maio de 2019, com casos de depressão, 

transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. As queixas são: sobrecarga de 

trabalho; dificuldade de acesso; perfil atual do discente; violência dentro e fora da 

comunidade escolar.  

Diante destas queixas, é fato que  os direitos dos profissionais da educação, garantidos 

no artigo 67 da Lei nº 9.394de Diretrizes e Bases da Educação, como a valorização 

profissional e condições adequadas de trabalho, estão sendo negligenciados (BRASIL, 1996). 

O campo da pesquisa foi composto por quatro escolas do Ensino Fundamental dos 

anos iniciais do município de Niterói, localizadas no Pólo sete. A rede municipal de Niterói 
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está dividida em sete pólos administrativos e conforme dados da Assessoria de Estudos e 

Pesquisas Educacionais da Fundação Municipal de Educação (AEPE) em junho de 2019, 

possui 112 escolas do Ensino Fundamental, distribuídas nas cinco unidades administrativas do 

município, que são: Norte, Praia da Baía, Pendotiba, Leste e Oceânica (Figura 2). 

A rede conta com o total de 30.156 alunos matriculados, sendo 52 escolas do Ensino 

Fundamental Regular (1º ao 9º ano), com 18.963  matrículas. Tem 46 escolas com turmas dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e 620 docentes em efetiva regência. Nas 

escolas do pólo sete, encontram-se 14.746  alunos matriculados nos anos iniciais (1º ao 5º 

ano)  e 121 professores regentes. As escolas cenário ficam situadas nos bairros Várzea das 

Moças, Itaipu, Rio do Ouro e Piratininga, distribuídas nas Regiões Administrativas:  

Oceânica, Leste e Praias da Baía. Contam com 65 professores nos anos iniciais do ensino 

fundamental e 1.554 alunos matriculados. 

A Rede pública de Niterói foi criada nos anos 50, porém só nos anos 70 criou-se a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Niterói. A princípio foi constituída por dez 

escolas, contudo adotou um processo de ampliação das unidades escolares para atender a 

demanda crescente. A Secretaria Municipal de Educação incorporou a Fundação Pública 

Municipal de Educação de Niterói, após sua criação, a fim de administrar o sistema de ensino 

público do município (TEIXEIRA, 2001). 
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Figura 2: Mapa das Regiões Administrativas de Niterói. 

 
Fonte: Niterói (2019). 

A seleção dos participantes deve ancorar diferentes reflexões sobre o tema que possam 

surgir na coleta de dados, favorecendo o aparecimento de todas as impressões presentes no 

campo pesquisado. A amostragem é o ato de selecionar uma parte da população para 

representar todo o universo de estudo. Neste estudo, a seleção da amostra deu-se pela técnica 

da conveniência, pois trata-se de uma população de fácil acesso para a pesquisadora, tendo em 

vista que a mesma faz parte do corpo docente de uma das escolas que compõe o referido Pólo, 

favorecendo a operacionalidade e o acesso aos participantes da pesquisa (POLIT, BECK e 

HUNGLER, 2011). 

A composição da amostra foi de 24 docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, 

em efetiva regência em sala-de-aula, onde 16,66% estão na faixa etária de 30 a 39 anos, 

33,33% 40 a 49 anos e 12,5% 50 a 59 anos. A totalidade da amostra é do sexo feminino, 

sendo 12,5% com 1 a 9 anos de prática em sala-de-aula, 45,83% de 10 a 19 anos, 29,16% de 

20 a 29 anos e 12,5% de 30 a  39 anos. 

Os participantes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: 
 

a) Critérios de Inclusão 



47 
 

 Ser professor dos anos iniciais do ensino fundamental, com cargo de efetiva 

regência de turma, e carga horária de 24h ou 40h semanais, função professor I 

(chamado professor generalista/regente). 

 

b) Critério de Exclusão 

 Estar licenciado no período da coleta de dados. 

 

Destaca-se que optou-se por não incluir nesse estudo os professores especializados, 

das disciplinas de educação física, artes e língua estrangeira, pois, apesar de fazerem parte 

também do corpo docente dos anos iniciais,   cumprem uma carga horária de 16h semanais 

com vários grupos de escolaridade, em dias alternados, não participam das reuniões 

pedagógicas com os responsáveis e não sofrem cobranças em relação ao desempenho e 

aprovação dos alunos. Portanto,  entendeu-se que as situações vivenciadas por estes 

profissionais são diversas às situações enfrentadas pelo professor generalista diariamente na 

escola. 

 Os docentes aceitaram participar da pesquisa após a assinatura do Termo de 

Consentimento e Livre Esclarecido, de acordo com a Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2012) 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o n. 3.941.998 

de 30 de março de 2020 (ANEXO II). 

4.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

        Inicialmente, foi realizado contato telefônico com a direção das escolas campo da 

pesquisa, para autorização e agendamento da visita às Unidades Escolares. Na primeira etapa, 

a pesquisadora participou de uma reunião de planejamento de equipe realizada em cada 

unidade escolar cenário do estudo, onde apresentou o projeto de pesquisa e convidou os 

docentes regentes do 1º ano ao 5º ano de escolaridade a participar da entrevista semi-

estruturada. 

        De acordo com o Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação de Niterói: 

“As reuniões semanais de avaliação e planejamento devem ser de caráter informativo, 

organizacional, reflexivo e avaliativo, com foco na elaboração, implementação e 

acompanhamento do Projeto Político, do Plano de Ação anual e do Plano de Trabalho do 
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Ciclo, bem como na formação continuada dos profissionais da Unidade de Educação 

(NITERÓI, 2011). 

4.3.1 A entrevista 

A entrevista individual semi-estruturada foi realizada no mesmo dia da visita à 

Unidade escolar, em sala de aula vazia e disponível. A entrevista buscou alcançar o objetivo 

proposto de  investigar  a percepção dos docentes a respeito das possíveis influências do seu 

trabalho na escola em sua saúde mental. Foram realizadas 5 entrevistas piloto, no sentido de 

validação interna do instrumento, a fim de identificar se o mesmo atendia aos objetivos 

propostos. Após a validação do instrumento, iniciou-se a coleta dos dados.  

A entrevista individual semi-estruturada (APÊNDICE D), com roteiro previamente 

elaborado, contou com uma pergunta desencadeadora: Quais situações na sua prática 

profissional podem afetar a sua saúde mental? Buscou-se valorizar e analisar o que estava 

implícito nas falas dos trabalhadores. A entrevista foi realizada pela própria pesquisadora em 

horário de trabalho dos participantes, gravadas utilizando dispositivo digital e, posteriormente, 

transcritas na íntegra, respeitando a linguagem própria e suas opiniões. 

 Foi solicitado a cada participante que assinasse O Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecido (APÊNDICE B) e um termo de cessão de direitos sobre uso de depoimentos orais 

(APÊNDICE C), com fins científicos e culturais, sendo preservada a sua integridade e sigilo 

através da utilização de pseudônimo. 

A coleta de dados da entrevista ocorreu nos meses de setembro a novembro de 2019.  

Entretanto, a fim de dar continuidade a coleta, no mês de abril de 2020 houve a necessidade 

de adequação do método de aplicação da entrevista como consequência da pandemia do 

COVID-19, que ocasionou a suspensão das aulas e fechamento das Unidades escolares em 

todo o território nacional.  

Assim, a aplicação da entrevista em uma das escolas campo da pesquisa foi realizada 

no formato on-line, usando o aplicativo Hangouts e os dados armazenados no aplicativo de 

gravador de áudio Video solo Screen Recorder em formato WMA, pois houve a autorização 

apenas da cessão dos direitos para gravação de voz, mesmo a entrevista on-line ter sido 

realizada pelo aplicativo de áudio e vídeo. 

Este procedimento só foi viabilizado já que os TCLEs (Termo de Consentimento e 

Livre Esclarecido) dos participantes da referida Unidade escolar já tinham sido assinados 

anteriormente na etapa inicial da pesquisa, quando da participação da pesquisadora na reunião 
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de planejamento do grupo, em novembro de 2019, antes do recesso escolar. No entanto, as 

entrevistas não foram realizadas naquele momento, por falta de disponibilidade de horário dos 

participantes. 

O uso do aplicativo de vídeo-chamadas Hangouts na coleta de dados, levou em conta a 

necessidade de aproximação da pesquisadora com os participantes, propiciando a entrevista 

na modalidade online, já que o objeto de estudo da pesquisa trata-se de um fenômeno 

complexo e multifacetado, que refere-se aos modos como o docente constrói sua prática 

profissional e como se relaciona com o cotidiano escolar (MELO, 2018). 

Deste modo, foi possível coletar os dados das falas dos participantes a partir da 

interação com a pesquisadora, evitando reducionismos nos resultados da investigação e 

ampliando a possibilidade da compreensão do objeto de estudo que envolve os possíveis 

impactos da prática docente na saúde mental deste trabalhador da educação.  Para Lima, Silva 

e Torini (2019) a vantagem do uso dessas ferramentas digitais na coleta de dados, reside na 

fácil utilização do aplicativo, baixo custo e na possibilidade  do contato entre pesquisador e 

participante mesmo em espaços geograficamente distantes, através da interação virtual no 

processo de coleta da informação. 

O uso do aplicativo de vídeo-chamada estabelece contato com o maior número de 

docentes, mesmo em tempos de isolamento social, de maneira tão importante quanto a 

entrevista presencial, para os resultados da investigação (LIMA; SILVA; TORINI, 2019). 

Coerentemente, a preocupação foi assegurar que tais adequações metodológicas 

colaborassem para uma investigação que levasse em conta as transformações no contexto 

social atual, pressupondo que a adoção de múltiplas estratégias de investigação conseguisse 

ampliar os resultados da pesquisa, em função das limitações momentâneas que constituíam o 

campo real da investigação que foi o ambiente escolar.  

A este respeito Lima, Silva  e Torini (2019, p. 151), evidenciam que “(...) O esforço de 

repensar o processo de investigação emerge da necessidade de o pesquisador examinar grande 

variedade de possibilidades de caráter espacial, social e cultural”. 

A entrevista qualitativa é uma técnica de coleta de dados para o conhecimento de um 

problema a partir da descrição da experiência vivida e definida pelos próprios autores, 

obtendo informações sobre o objeto de estudo da pesquisa (MINAYO, 2016).   

Sobre o uso das tecnologias móbiles em pesquisas da área da saúde, Lima, Silva e 

Torini (2019) discutem com base na literatura internacional, a necessidade de reflexão sobre 

os recursos metodológicos utilizados em pesquisa e a necessidade de formulação de 

alternativas metodológicas levando em conta a especificidade do objeto de pesquisa, neste 
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caso, a prática no ensino fundamental nos anos iniciais das escolas municipais e a relação com 

a saúde mental docente. 

Em março de 2020, a emergência em saúde pública devido a pandemia da COVID-19, 

acarretou medidas como o afastamento social, pelo confinamento dos indivíduos em suas 

casas, suspensão das aulas e fechamento das escolas municipais de Niterói, conforme o 

Decreto municipal n. 13.506/2020 e n. 13.549/2020. Neste contexto a pandemia do COVID-

19 impôs rearranjos, na organização social, não só no município de Niterói, mas em todo o 

mundo, implicando no confinamento dos cidadãos em seus lares e na redução dos serviços 

comerciais e de convívio social, dentre eles a rotina escolar e, consequentemente, houve a 

necessidade de readequações na coleta de dados. 

As entrevistas foram encerradas quando ocorreu saturação dos dados, ou seja, quando 

as respostas começaram a se repetir. Segundo Nascimento et al. (2018), a saturação dos dados 

ocorre quando não surge nenhum dado novo, não sendo necessário o acréscimo de nenhuma 

informação relevante para a compreensão do fenômeno de estudo. Ao identificar os temas das 

respostas e anotar as ocorrências destas, verificou-se que nenhum novo tema foi encontrado, 

identificando-se o ponto de saturação. No total foram 25 entrevistas, sendo 21 presenciais e 

04 através do aplicativo Hangouts, entre setembro de 2019 e abril de 2020. 

A análise temática de conteúdo dos dados das entrevistas foi feita com base em 

Bardin (2011), e seguiu-se as três etapas: Pré-análise, Exploração do material e Tratamento 

dos resultados obtidos. O primeiro passo foi a transcrição das falas, respeitando as expressões 

dos participantes, com o auxílio de uma bolsista de Iniciação cientifica PIBIC/CNPq, e a 

seleção do material para a organização dos dados (documentos, artigos, e outras fontes 

textuais para ancorar a organização criteriosa das entrevistas); o segundo passo, foi a leitura 

flutuante do material bruto; o terceiro passo, a compilação das análises individuais de cada 

entrevista e agrupamento temático, por meio de codificação colorimétrica das expressões, por 

aproximação de sentido; quarto passo alocação dos temas e tipo de enunciados em um quadro.  

A codificação colorimétrica e seleção para a análise das entrevistas ocorreu de 

acordo com os temas estabelecidos, conforme os dados obtidos: A. Condições de trabalho, 

exigências profissionais e rotina escolar; B. Características dos alunos e da família; C. 

Esgotamento físico e emocional; D. Tripla jornada da mulher docente. A interpretação deu-se 

a partir da atribuição de significado válido aos resultados encontrados por meio da 

categorização por aproximação de sentido, definindo as unidades de registro (UR) e 

acrescentando a elas as informações fornecidas, através da análise de conteúdo, com base na 

análise de Bardin (2011). A análise de conteúdo pretendeu compreender criticamente o 
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sentido implícito ou explícito das mensagens que expressam os problemas humanos, inclusive 

o que há além das palavras (SEVERINO, 2007). 

As Unidades de Registro foram quantificadas e reunidas compondo as Unidades de 

Significação (US). A análise de conteúdo temática possibilitou a criação de categorias 

empíricas, vindas das falas dos sujeitos, respeitando aquilo que os participantes expressaram e 

que foram carregadas de significados. As US foram agrupadas por frequência e por sentido, 

totalizando três categorias de análise: Desafios do Trabalho Docente na Escola Municipal 

com duas subcategorias: Organização do trabalho  docente e a rotina escolar, e Limitações da 

prática profissional  frente à falta de apoio da família e da história do aluno; Vivências de 

sofrimento do trabalhador docente; A Mulher Docente e a Sobrecarga de Funções Femininas: 

uma questão de gênero. 
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CAPÍTULO V 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Nesse capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa através da aplicação da 

entrevista semi-estruturada,  com o intuito de responder ao objetivo específico do estudo, ou 

seja,  analisar a percepção dos docentes sobre as influências do trabalho no ensino 

fundamental dos anos iniciais das escolas municipais de Niterói na sua saúde mental.  

5.1 A ENTREVISTA 

Nesta etapa, a participação da pesquisadora na reunião de planejamento em cada 

unidade escolar, buscou apresentar a pesquisa, e aproximar-se do grupo para assim, conseguir 

adesão dos participantes.   

As entrevistas foram realizadas no período de 25 de setembro a 23 de outubro de 

2019, nas unidades escolares Heleoneida Studart, Bolívia de Lima Gaétho e Marcos 

Waldemar. A complementação da coleta via aplicativo de chamada de vídeo foi realizada 

entre 18 e 21 de abril de 2020, com docentes da unidade escolar Eulália da S. Braga. 

A pergunta desencadeadora foi: quais situações do cotidiano escolar poderiam 

interferir na saúde mental docente? Observou-se como os participantes percebem esses 

fatores, caracterizando dessa forma a organização do processo de trabalho em questão e outras 

variáveis, a fim de utilizar como reflexão para as etapas posteriores. Visando a responder ao 

objetivo geral, ou seja, compreender compreender as influências da prática docente nos anos 

iniciais do ensino fundamental da rede do município de Niterói  na Saúde Mental deste 

profissional, são aqui expostos os resultados da pesquisa. 

Nesta etapa da coleta de dados, foi utilizada a entrevista semi-estruturada, com  

roteiro previamente elaborado, sendo respondida individualmente pelos participantes em sala-

de-aula vazia, no momento do planejamento escolar, conduzida pela pesquisadora, que gravou 

em dispositivo digital no formato de MP3, logo após a assinatura do Termo de Consentimento 

e Esclarecido (APÊNDICE B) e da cessão dos direitos para gravação de voz (APÊNDICE C). 

Apenas a coleta de dados da Unidade escolar Eulália da S. Braga foi realizada via aplicativo 

de vídeo, no mês de abril de 2020. 

Nesse momento da pesquisa, utilizou-se da fala dos participantes a respeito do seu 

processo de trabalho, para coletar dados que pudessem ser utilizados como relatos de fatos do 
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próprio cotidiano profissional dos participantes. Segundo Mendes (2007), é possível através 

da investigação criteriosa, avaliar as dimensões da inter-relação entre o trabalho e o 

adoecimento, partindo das representações dos participantes em relação ao mundo do trabalho. 

A pergunta da entrevista semi-estruturada (APÊNDICE D) foi analisada conforme a 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). Para expressar os resultados encontrados 

nessa etapa da coleta, utilizou-se esse tipo de análise, pautada em três fases: a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2009 

apud CORTEZ, 2009). 

 Na pré-análise foi realizada leitura flutuante do material obtido com as entrevistas. 

Momento de organização e intuição que conduziram ao plano de análise. Durante a 

exploração do material, as mensagens foram codificadas e decompostas, com a finalidade de 

identificar expressões com sentidos equivalentes presentes nas entrevistas (BARDIN, 2009 

apud CORTEZ, 2009). 

No tratamento dos resultados obtidos e interpretação, objetivou-se dar significado 

válido aos resultados encontrados através da categorização por aproximação de sentido, 

definindo as unidades de registro (UR) e agregando nelas as informações fornecidas pela 

análise (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009). Deste modo, foi possível agregar sentido às 

categorias e ao mesmo tempo respeitar o registro fiel da fala do participante, já que os dados 

são quantificados. 

Propõe-se identificar as circunstâncias presentes na dinâmica escolar e na prática 

docente, buscando a percepção do participante sobre os fatores que podem interferir na sua 

saúde mental. Além disso, intentou-se apontar possíveis aspectos emocionais e psicológicos 

que podem estar surgindo ou não, por conta do sofrimento psíquico advindo da sua relação 

com a organização do trabalho.  

Segue aqui descrito o caminho percorrido até a confecção das categorias para 

proporcionar ao leitor entendimento de todo processo realizado. 

Conforme o tratamento dos dados, apresenta-se as seguintes etapas: 

1) Leitura das 24 entrevistas até se obter familiaridade com os pensamentos; 

2) Definição das Unidades de Registro (UR), através da transcrição de todas as 

respostas dos participantes nas entrevistas, relacionadas a pergunta desencadeadora. Dessa 

maneira, obteve-se 156 URs, totalizando 660 ocorrências. As URs foram quantificadas por 

semelhança e aproximação das expressões significativas (palavras, verbos e expressões que se 

aproximam por significado), e reunidas em grupos. 

Os resultados foram transportados para o Quadro 3. 
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Quadro 3: Unidades de registros e suas ocorrências. 

Pergunta: Quais situações na sua prática profissional podem  afetar a sua saúde mental?  

URs OCORRÊNCIAS 

1. leva trabalho para casa 5 

2. sobrecarga de trabalho  12 

3. trabalhar em dois turnos  2 

4. baixos salários  6 

5. problemas do dia-a-dia  16 

6. papéis além de professor  4 

7. rotina 8 

8. currículo 2 

9. responsabilidades do professor  8 

10. cansativo 5 

11. questões burocráticas  4 

12. pressão 1 

13. suprir as carências dos alunos  1 

14. planejamento 6 

15. falta de tempo  6 

16. violência 13 

17. culpa do fracasso escolar  8 

18. relação professor-aluno  2 

19. desemparelhamento da escola  6 

20. questões para além da prática escolar  7 

21. ambiente escolar tóxico  1 

22. maluco 1 

23. muito barulho  1 

24. muita confusão  11 

25. tumulto 5 

26. falha do professor  8 

27. ritmo da escola  4 

28. falta de respeito  5 

29. falta de recurso humano  10 

30. professor sozinho  6 

31. carga horária  5 

32. turmas cheias  8 

33. desvalorização da escola e do professor  7 

34. não ganha muito  3 

35. grande carga emotiva  1 

36. surpresa 1 

37. relação com o aluno  5 

38. Brigas  8 

39. não quer aprender  3 

40. dificuldade cognitiva  5 
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URs OCORRÊNCIAS 

41. só quer atrapalhar  1 

42. agitadas 7 

43. sem limites  5 

44. não tem respeito pelo professor  1 

45. atritos 9 

46. violentos 6 

47. agressividade 2 

48. agitação 4 

49. indisciplina 4 

50. alheios à situação  1 

51. dispersos 2 

52. não fazem as atividades  1 

53. falta de interesse  1 

54. não traz o material  1 

55. fragilidade emocional  3 

56. falta de limites  3 

57. Falta de educação básica  1 

58. Conflitos 6 

59. sem controle  2 

60. confusão 4 

61. resistência 1 

62. gritos 1 

63. falta de respeito com os colegas  1 

64. Estresse  8 

65. Preocupação 10 

66. levar os problemas das crianças para casa  7 

67. adoece 7 

68. chateada 3 

69. magoada 1 

70. angústia 9 

71. preocupada 7 

72. ansiedade 4 

73. desânimo 1 

74. falta de prazer profissional  2 

75. estafa 1 

76. cansaço 7 

77. agitação emocional  1 

78. somatização 1 

79. fadiga 1 

80. tensão 7 

81. dor de cabeça  7 

82. dores musculares  1 
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URs OCORRÊNCIAS 

83. cobranças pessoais  3 

84. incômodo 1 

85. sem forças 9 

86. exaustão física e emocional  8 

87. me destrói  1 

88. excesso de envolvimento  6 

89. a gente está exposto  3 

90. desprotegido 1 

91. corpo doente  2 

92. explosão 3 

93. suar frio  1 

94. fragilizado 3 

95. desespero 4 

96. sofrimento 11 

97. entristecida 1 

98. desestruturada 1 

99. nervosa 8 

100.  inferno  1 

101. transtorno depressivo ansioso  2 

102. antidepressivo 1 

103. ansiolítico 1 

104. terapia 1 

105. tratamento 1 

106. eu piro  1 

107. vítimas 1 

108. depressão 4 

109. necessita de ajuda  1 

110. déficit de aprendizagem  8 

111. turma heterogênia 4 

112. alunos especiais  1 

113. transtornos psicológicos  1 

114. faixas etárias diferentes  2 

115. dispersa 1 

116. dificuldade de aprendizagem  8 

117. Problemas  10 

118. violência doméstica  7 

119. não levam para o tratamento  2 

120. não dão limites  3 

121. falta de comprometimento  6 

122. tráfico 1 

123. maus tratos  8 

124. falta de assistência familiar 9 
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URs OCORRÊNCIAS 

125. vivências difíceis  3 

126. abandono 8 

127. falta de participação  7 

128. não faz um elogio  2 

129. falta de cuidado  9 

130. falta de atenção  6 

131. falta de acompanhamento  5 

132. vem para a escola se alimentar  2 

133. famílias desestruturadas  6 

134. carência 1 

135. irmão preso  1 

136. maus tratos  8 

137. apanham 5 

138. não querem educar  1 

139. não dão conta dos filhos  1 

140. relação da família com a escola  6 

141. estado psíquico fragilizado  2 

142. doentes 5 

143. em casa sozinhos  1 

144. assédio moral  7 

145. não é valorizada  9 

146. cobranças 8 

147. competição 4 

148. falta de respaldo legal  1 

149. Conselho tutelar não resolve  1 

150. falta de suporte  1 

151. gestão 10 

152. bronca 5 

153. desrespeito 9 

154. dar conta da casa  1 

155. dar conta de filho  1 

156. dar conta de tudo  1 

Total 660 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

3) Definição dos temas das UR, ou seja, a construção das Unidades de Significação 

(US) e nova quantificação. Atribuiu-se letras do alfabeto, de A até D às USs somando um 

total de quatro.  As USs foram contabilizadas e registradas por letras maiúsculas, em ordem 

alfabética, que depois foram traduzidos em porcentagem, através de regra de três simples.  
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Os resultados foram transportados para o quadro abaixo, referentes à pergunta 

desencadeadora da entrevista, pois esta propõe-se a responder ao objetivo da pesquisa, que foi 

compreender compreender as influências da prática docente nos anos iniciais do ensino 

fundamental da rede do município de Niterói  na Saúde Mental deste profissional. 

Quadro 4: Unidades de Significação e suas ocorrências. 

Pergunta: Quais situações na sua prática profissional podem  afetar a sua saúde mental?  

Uss Ocorrências % 

A. CONDIÇÕES DE TRABALHO, EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS E 

ROTINA ESCOLAR.   
 

1.      leva trabalho para casa  5  

2.       sobrecarga de trabalho  12  

4.       baixos salários  6  

5.       problemas do dia-a-dia  16  

6.       papéis além de professor  4  

7.       rotina  8  

8.       currículo  2  

9.responsabilidades do professor  8  

10.    cansativo  5  

11.    questões burocráticas  4  

12.    pressão  1  

14.    planejamento  6  

15.    falta de tempo  6  

16.    violência  13  

17.    culpa do fracasso escolar  8  

18.    relação professor-aluno  2  

19.    desemparelhamento da escola  6  

20.    questões para além da prática escolar  7  

21.    ambiente escolar tóxico  1  

22.    maluco  1  

23.    muito barulho  1  

24.    muita confusão  11  

25.    tumulto  5  

26.    falha do professor  8  

27.    ritmo da escola  4  

28.    falta de respeito  5  

29.    falta de recurso humano  10  

30.    professor sozinho  6  

31.    carga horária  5  

32.    turmas cheias  8  

33.    desvalorização da escola e do professor  7  

34.    não ganha muito  3  

35.    grande carga emotiva  1  

36.    surpresa  1  

37.    relação com o aluno  5  

144.assédio moral  7  
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Uss Ocorrências % 

145.não é valorizada  9  

146.cobranças  8  

147.competição  4  

148.falta de respaldo legal  1  

149.Conselho tutelar não resolve  1  

150.falta de suporte  1  

151.gestão  10  

152.bronca  5  

153.desrespeito  9  

111. turma heterogênia 4  

 112. alunos especiais  1  

 114. faixas etárias diferentes  2  

38. Brigas  8  

42.    agitadas  7  

45.    atritos  9  

48.    agitação  4  

58.    conflitos  6  

60.    confusão  4  

62.    gritos  1  

13.  suprir as carências dos alunos  1  

TOTAL: 303 45,91% 

B. CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS E DA FAMÍLIA   

39.    não quer aprender  3  

40.    dificuldade cognitiva  5  

41.    só quer atrapalhar  1  

43.    sem limites  5  

44.    não tem respeito pelo professor  1  

46.    violentos 6  

47.    agressividade  2  

49.    indisciplina  4  

50.    alheios à situação  1  

51.    dispersos  2  

52.    não fazem as atividades  1  

53.    falta de interesse  1  

54.    não traz o material  1  

55.    fragilidade emocional  3  

56.    falta de limites  3  

57.    Falta de educação básica  1  

59.    sem controle  2  

61.    resistência  1  

63.    falta de respeito com os colegas  1  

110.    déficit de aprendizagem  8  

113. transtornos psicológicos  1  

115. dispersa  1  

116. dificuldade de aprendizagem  8  

117. Problemas  10  



60 
 

Uss Ocorrências % 

118.  violência doméstica  7  

119. não levam para o tratamento  2  

 120. não dão limites  3  

 121. falta de comprometimento  6  

122. tráfico  1  

 123.  maus tratos  8  

124. falta de assistência familiar 9  

 125. vivências difíceis  3  

126. abandono  8  

127.  falta de participação  7  

 128.  não faz um elogio  2  

 129. falta de cuidado  9  

 130.falta de atenção  6  

131.  falta de acompanhamento  5  

 132. vem para a escola se alimentar  2  

133. famílias desestruturadas  6  

 134.carência  1  

 135.irmão preso  1  

136.maus tratos  8  

137. apanham  5  

138. não querem educar  1  

139.não dão conta dos filhos  1  

 140. relação da família com a escola  6  

141. estado psíquico fragilizado  2  

 142. doentes  5  

143.em casa sozinhos  1  

TOTAL: 187 28,33% 

C. ESGOTAMENTO FÍSICO E EMOCIONAL    

64.    Estresse  8  

65.    preocupação  10  

66.    levar os problemas das crianças para casa  7  

42.    adoece  7  

68.    chateada  3  

69.    magoada  1  

70.    angústia  9  

71. Preocupada 7  

72.    ansiedade  4  

73.    Desânimo 1  

74.    falta de prazer profissional  2  

75.    estafa  1  

76.    cansaço  7  

77.    agitação emocional  1  

78.    somatização 1  

79.    fadiga  1  

80.    tensão  7  

81.    dor de cabeça  7  
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Uss Ocorrências % 

82.    dores musculares  1  

83.    cobranças pessoais  3  

84.    incômodo  1  

85.    sem forças 9  

86.    exaustão física e emocional  8  

87.    me destrói  1  

88.    excesso de envolvimento  6  

89.    a gente está exposto  3  

90.    desprotegido  1  

91.    corpo doente  2  

92.    explosão  3  

93.    suar frio  1  

94.    fragilizado  3  

95.    desespero  4  

96.    sofrimento  11  

97.    entristecida  1  

98.    Desestruturada 1  

99.    nervosa  8  

100.    inferno  1  

101.    transtorno depressivo ansioso  2  

102.    antidepressivo  1  

103.    ansiolítico  1  

104.    terapia  1  

105.    tratamento  1  

106.    eu piro  1  

107.    vítimas  1  

108.    depressão  4  

109.    necessita de ajuda  1  

TOTAL: 165 25% 

D. TRIPLA JORNADA DA MULHER DOCENTE   

154.dar conta da casa  1  

155.dar conta de filho  1  

156. dar conta de tudo  1  

3.       trabalhar em dois turnos  2  

TOTAL: 5 0,76% 

TOTAL GERAL: 660 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 4) Assim sendo, tomou-se como referência a quantidade de ocorrência de cada uma 

das 156 URs, totalizando 660 (seiscentos e sessenta) ocorrências, correspondendo a 100% da 

amostra para delas construir as US e daí as categorias. 

Baseadas na compreensão das US, as categorias são: Primeira categoria: Desafios do 

Trabalho Docente na Escola Municipal com duas subcategorias: Organização do trabalho 

docente e a  rotina escolar, e Limitações da prática profissional  frente à falta de apoio da 
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família e da história do aluno (74, 24%);  segunda categoria: Vivências de sofrimento do 

trabalhador docente (25%); terceira categoria: A Mulher Docente e a Sobrecarga de Funções 

Femininas: uma questão de gênero (0,76%). 

Quadro 5: Categorias na análise de conteúdo de Bardin. 

USs CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS Total % 

A,B, 

 

Primeira Categoria: DESAFIOS DO TRABALHO DOCENTE NA 

ESCOLA MUNICIPAL. 

 Organização do trabalho docente e a  rotina escolar 

 Limitações da prática profissional  frente à falta de apoio da 

família e da história do aluno. 
 

74,24% 

C 
Segunda categoria: VIVÊNCIAS DE SOFRIMENTO DO 

TRABALHADOR DOCENTE. 
25% 

D 
Terceira categoria: A MULHER DOCENTE E A SOBRECARGA DE 

FUNÇÕES FEMININAS: UMA QUESTÃO DE GÊNERO 
0,76% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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CAPÍTULO VI 

6  DISCUSSÃO 

Este capítulo contém a apresentação dos dados das entrevistas, fundamentada no 

referencial teórico da psicodinâmica do trabalho, e outros autores que tratam da prática 

docente e o sofrimento psíquico. Essa fase do estudo responde ao objetivo geral da pesquisa:  

compreender compreender as influências da prática docente nos anos iniciais do ensino 

fundamental da rede do município de Niterói  na Saúde Mental deste profissional. 

6.1  PRIMEIRA CATEGORIA: DESAFIOS DO TRABALHO DOCENTE NA ESCOLA 

MUNICIPAL 

Esta categoria é constituída por duas subcategorias: Organização do trabalho docente e 

a  rotina escolar, e Limitações da prática profissional  frente à falta de apoio da família e da 

história do aluno. A organização do trabalho  no ensino fundamental e o cotidiano na escola 

municipal apresentam características que referem-se à construção da profissão docente nos 

anos iniciais, entre elas as condições de trabalho, as exigências profissionais, o cotidiano da 

escola, o perfil dos alunos da rede municipal e a falta de acompanhamento familiar. 

 Destaca-se também sua relação com o ambiente de trabalho,  e  com os profissionais 

da educação, familiares dos alunos e as políticas públicas. Portanto, além de habilidades 

pedagógicas o docente precisa desenvolver habilidades sociais e emocionais para o manejo 

das demandas da profissão. Conhecer o contexto no qual se dá a prática docente no ensino 

fundamental nos anos iniciais na rede municipal foi fundamental para a reflexão da prática 

profissional desses trabalhadores da educação e as influências na sua saúde mental. 

6.1.1 Organização do trabalho docente e a  rotina escolar 

Esta subcategoria descreve como são as condições de trabalho para a realização das 

atividades docentes e aponta para situações adversas nas quais são atravessados 

cotidianamente na dinâmica escolar. Mostra que os trabalhadores, de modo geral, atuam em 

um ambiente barulhento, tumultuado, com falta de recursos humanos e materiais. Enfrentam 

sobrecarga de atividades e cobranças constantes. Trabalham em turmas cheias, compostas de 

alunos com perfil heterogêneo e comportamentos violentos. Não recebem o suporte 

administrativo e pedagógico adequados, e ainda sofrem  assédio moral.  
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Na atualidade, o trabalho passou de uma mera atividade para o “real do mundo social”, 

com um processo dinâmico de inter-relação, onde trabalhador e trabalho são afetados 

mutuamente e transformam-se ao longo da história das culturas (DEJOURS, 2004). Seguindo 

esta compreensão da realidade do trabalho ainda hoje a escola é um espaço social, de 

reprodução da relação coletiva dos sujeitos, como também  produtora de novos modos de 

conhecer o mundo e interagir em grupo. 

Ao longo da história da formação docente, tentou-se estabelecer uma “lista” com as 

características e habilidades do professor ideal, onde seria possível ditar um conjunto de 

características que definem a totalidade esperada do perfil docente. Entretanto, todas elas são 

precárias e longe de aproximar-se da multiplicidade da função docente, condição esta 

denunciada pelos participantes através dos dados coletados pela pesquisa (NÓVOA, 2017). 

Para a PDT (Psicodinâmica do Trabalho) o trabalho é a ação de trabalhar, o 

movimento do trabalho, é o envolvimento do corpo e da mente do sujeito, da criação, do 

intelecto e afetos envolvidos para responder a uma realidade que demanda algo específico do 

sujeito (DEJOURS, 2004). Conforme a teoria Dejouriana, o trabalho tem demandas a atender, 

como metas, prescrições, manuais, procedimento; porém no cotidiano, acontecem 

imprevistos, situações que não foram prescritas e que o trabalhador não sabe lidar 

(DEJOURS, 2018).  

Podem-se apontar diante dos resultados obtidos, alguns imprevistos cotidianos vividos 

pelos docentes, como comportamentos violentos dos alunos e falta de material pedagógico, 

conforme destacam-se nas falas dos participantes: 

“(...) nos deparamos no dia a dia com crianças cada vez mais com transtornos 

psicológicos, devido às questões que eles vivem, ou então já nasceram com 

esses transtornos (...) é um que bate no outro, é outro que xinga a mãe do outro 
(...) eu trabalhava numa escola que tinha todos os problemas que você 
imagina... na hora do recreio, parecia que eu estava no inferno” (EAC). 

 “É... o estresse do dia a dia, o cansaço físico que a gente tem dentro de sala de   
aula(...). a gente percebe que eles estão sem limites" (HL). 

“Sempre que está tendo que tirar de mim, e me corromper ideologicamente, 

porque eu acho que, é responsabilidade do governo. Está na “LDB”, dar todo o 
material, todas as condições necessárias pro ensino e a educação pública está 
sempre dando as migalhas” (SGA). 

 “ Na escola nos desempenhamos papéis que vão muito além da nossa profissão, 

os problemas cotidianos, que muitas das vezes não conseguem ser resolvidos, e 
que a gente não consegue separar o pessoal do profissional e acaba indo 
conosco para o nosso dia a dia.”(...) “Os problemas são atritos, situações de 

violência, as vezes de agressividade” (FO). 
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“Diferença de aprendizagem, diferença de comportamento, temos tudo e nós 

somos um para lidar com vinte e sete individualidades, vinte e sete diferenças. A 
partir daí, isso já causa uma dificuldade, e o que você faz? Então para mim, é 

mais essa dificuldade de você lidar com vinte e sete pessoas diferentes  e ser 

única. Ter todo esse peso em cima de você, e lidar com as dificuldades, a 
violência verbal, violência entre os pares, entre eles, que brigam, que socam 
etc” (MM). 

Os depoimentos retratam um panorama da dura realidade vivida pelos docentes durante 

a sua prática no ensino fundamental, onde deparam-se com problemas de origens diversas que 

impactam na efetivação do ensino, gerando consequências para a sua saúde, à medida que 

estes se veem impotentes para alcançar a resolução dos objetivos planejados.  

Tal situação remete à urgente necessidade da realização de projetos coletivos e a 

construção de uma rede de ajuda mútua, estabelecendo um processo de referência e contra 

referência, para o encaminhamento dos discentes que necessitarem de suporte psicológico, 

bem como para os docentes que se sentirem afetados pelas intempéries do cotidiano 

educacional. Neste prisma, ressalta-se que o trabalho docente mostra-se  múltiplo, construído 

no cotidiano da prática escolar, nas experiências, nos atravessamentos que surgem na relação 

com o coletivo, onde “a profissão docente está a evoluir, rapidamente, de uma matriz 

individual para uma matriz coletiva” (NÓVOA, 2017, p.18) 

De acordo com Nóvoa (2017), diariamente o professor é surpreendido por situações de 

incerteza, pois mesmo capacitado tecnicamente, não se sabe tudo, mas precisa decidir e agir. 

Corroborando com esta reflexão, enfatiza-se o discurso a seguir: 

“a grande dificuldade está na relação do dia a dia, até com o próprio aluno, é 
tanta confusão, é tanta demanda, é o tempo todo resolvendo tanto conflito” 
(KF). 

O trabalho docente está permeado pelas características individuais do professor e do 

aluno, da educação oferecida pela família, do convívio com os outros. Frente à organização do 

trabalho, existem situações prescritas e outras não prescritas, que surgem na imprevisibilidade 

do dia-a-dia e que requerem competências do docente para minimizar ou sanar o conflito e 

administrar situações de aprendizagem, que nem sempre estão ao seu alcance.  

Nóvoa (2017, p.22) chama a atenção para o fato de que ser professor é ter “(...) 

capacidade de julgar e de decidir no dia-a-dia profissional. Ser professor não é apenas lidar 

com o conhecimento, mas lidar com o conhecimento em situações de relação humana.” No 

entanto, percebe-se que lidar com o conflito, não se compõe uma tarefa fácil para o professor, 

dependendo da clientela de alunos que ele atende, gerando o sentimento de impotência 



66 
 

referido pelas depoentes, percebe-se o quanto o ambiente escolar vem produzindo angústia e 

sofrimento psíquico nos docentes, conforme demonstrado a seguir: 

“(...) o ambiente escolar para mim é tóxico, maluco(...) muito barulho, muita 
confusão(...) quem está fora da escola não entende a maluquice que é” (KF). 

“(...) as crianças vem  sem limite; sem controle; isso tudo vai causando um 
desgaste no dia a dia” (ACC). 

“ (...)dia a dia escolar, a mesmice, a mesma coisa; a relação, eu vejo assim, que 
a grande dificuldade está na relação do dia a dia, até com o próprio aluno, é 
tanta confusão, é tanta demanda, é o tempo todo resolvendo tanto conflito que 

assim, eu estou ficando doente com isso” (KF). 

“(...) você tem quer ser a melhor professora que passa o conteúdo, e aquele 
aluno que não consegue, você tem que se revirar em trinta para fazer o 

planejamento diferenciado para aquele carinha que não consegue, e se você 
ajuda um carinha que está precisando na sua mesa, um mundo se acaba na sua 
sala de aula porque... então é um tumulto. Eu acho que só entende isso aqui 

quem está aqui, quem está fora da escola não entende a maluquice que é” (KF). 

Diante do exposto, no que se refere ao processo de trabalho do docente pesquisado, os 

resultados indicam que as condições nem sempre são satisfatórias, pois o ambiente escolar no 

ensino municipal e a organização do trabalho apresentam características inadequadas. Assim, 

identificou-se que há elementos que interferem negativamente na saúde mental deste 

trabalhador.  

Os aspectos negativos relacionados às adversidades da vida escolar podem contribuir, 

conforme estudos de Melo (2018), para o aumento da ansiedade docente e fragilidades em sua 

saúde mental. Mesmo com resultados que avaliam a saúde mental dos participantes como boa 

ou ótima, ficou evidenciado nos discursos, a necessidade de apoio psicológico a esta categoria 

profissional com o objetivo de prevenir futuros adoecimentos, tendo em vista a forte carga de 

tensão gerada no ambiente escolar. 

Há que se pensar em estratégias de promoção da saúde e prevenção de danos, por meio 

de intervenções de educação continuada e encaminhamentos adequados, como forma de 

proteger a saúde mental dos professores. 

6.1.2 Limitações da prática profissional frente à falta de apoio da família e da história do 

aluno 

 

No que se refere à influência e participação da família na vida escolar do aluno, os 

resultados indicaram que, seja pela ausência do envolvimento dos responsáveis nas atividades 

escolares ou pela dinâmica familiar que os discentes vivenciam, existem elementos que 
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interferem negativamente no desenvolvimento pedagógico e humano dos alunos, graças a 

falta de participação parental, no acompanhamento da aprendizagem, devido ao abandono ou 

conflitos familiares. Tais fatores exigem ainda mais do professor, tendo em vista a 

responsabilidade que é transferida da família para a escola. 

Conforme Nóvoa (2017, p.18), ser docente é uma profissão do humano, onde deve-se 

ter uma afinidade e disposição pessoal para a função.  Para ele, é necessária uma relação 

próxima entre o pessoal e o profissional, entre aquilo que somos e aquilo que ensinamos. No 

entanto, por mais que o professor possua facilidade de relacionamento interpessoal, o 

histórico familiar e a pouca participação da família no acompanhamento do desenvolvimento 

dos alunos, pode desencadear nos docentes sentimentos de limitação profissional, frustração e 

sofrimento psíquico (SOUZA, 2014).  

Uma das características do trabalho docente é o vínculo afetivo que se estabelece entre 

professor e aluno, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, graças a faixa-

etária  que entre de 6 a 10 anos de idade. O docente em sua prática profissional deve permitir 

vínculos e constantes interações, pois segundo Nóvoa (2017, p.18) “(...) a formação deve 

permitir a cada um construir a sua posição como profissional, aprender a se sentir como 

professor.” Entretanto, este vínculo, ao invés de ser um facilitador da prática docente, pode 

trazer prejuízos ao seu bem-estar e à sua realização profissional. 

Os participantes deste estudo são docentes da escola pública que trabalham com uma 

clientela, em geral, de baixa renda e em risco social. Neste sentido, diversas situações que 

apontam para a falta de participação familiar na formação humana e escolar dos alunos, 

surgiram como aspectos que incidem sobre a dinâmica escolar e a formação dos sujeitos. 

Conforme as depoentes:  

“Os pais não dão limites aos filhos, isso reflete dentro de sala de aula. 
Respondem o professor, não tem respeito ao professor” (HL). 

“Nesse ano de 2019 eu comecei na rede pública e tive um agravante que não 

tinha em relação as escolas particulares, em perceber que criança fala que  não 
quer vir para estudar e sim para se alimentar, fazer a refeição do dia da escola, 
que as vezes é a única refeição que ela faz durante o dia. Aquelas que tem os 

pais no tráfico, aquelas que vem desabafar com a  gente como psicóloga.  E na 
verdade nós acabamos absorvendo esses problemas básicos da família” (IS). 

(...) “quando a gente não tem participação da família, aquilo me incomoda de 

tal maneira que eu saio de sala com dor de cabeça, sempre, com dor de cabeça, 
quando você vê que a criança não faz uma atividade; quando a criança não tem 
um interesse; não traz o material; ninguém olhou a atividade que ele fez;  

ninguém fez um elogio, entendeu? Fica dependendo só de mim, e eu não tenho 
força para dar conta disso tudo, e isso acaba comigo fisicamente e 
emocionalmente, é o que mais me destrói, entendeu? É essa falta da família, 
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esse abandono que as crianças estão vivendo, principalmente nos dias atuais” 

(ED). 

Na fala dos participantes do estudo revelou-se: violência doméstica, abandono, 

separação dos pais, dificuldades financeiras e falta de comprometimento dos responsáveis na 

relação escola e família.  Estas situações de alienação parental e falta de apoio familiar 

interferem diretamente no sucesso profissional, gerando sentimentos de angústia, insatisfação 

e sobrecarga emocional destes trabalhadores. “(...) há um excesso de atribuições e 

responsabilidades que são “estranhas” às funções docentes, além dos trabalhos extraclasses, 

estas muitas tarefas que o professor acaba assumindo seriam, na realidade, papel de outras 

instituições sociais” (MELO et al., 2018,).  

A falta de apoio e parceria da família colabora com o fracasso escolar, dificulta  a 

prática pedagógica , incidindo diretamente na saúde mental docente. Sobre a falta de 

participação da família, destacamos:  

 “ Cada vez que eu vou procurar socorro e apoio com a família, e eu vejo que a 

história da criança  não permite nenhum socorro, acaba me afetando” (LF). 

(...)”Os alunos trazerem muitos problemas de casa, entendeu?  Desses 
problemas não serem resolvidos em casa  e virem para serem resolvidos aqui na 

escola” (EB). 

“A falta de comprometimento, de ajuda dos responsáveis, que atribuem a escola 

toda responsabilidade com seus filhos, responsabilidades que deveriam ser 
destinadas a elas e não são. Que vão além do nosso papel de ensinar” (FO). 

Embora seja dever da família “proporcionar aos filhos e/ou criança ou adolescente sob 

sua responsabilidade condições para o seu desenvolvimento educacional” (NITERÓI, 2015), 

com base nos dados coletados constatou-se que a falta de envolvimento da família na vida 

escolar dos alunos e as diversas relações de violência e abandono que estes vivem dentro do 

contexto familiar, influenciam diretamente na saúde mental docente e no processo de ensino e 

aprendizagem dos discentes, pela reprodução das situações de violência dentro da escola, pela 

falta de apoio dos responsáveis no desenvolvimento dos discentes e por deixar marcas na 

formação humana destes sujeitos.  

Diante desse contexto, é possível compreender os dilemas sociais contemporâneos que 

atravessam a dinâmica escolar, onde a ação docente no sentido de intencionalidade de 

modificar a realidade do trabalho encontra-se em descompasso com os mecanismos adversos 

que perpassam por esse espaço. Assim, o trabalho docente tem efeitos poderosos sobre o 

sofrimento psíquico, contribuindo para agravar as condições de trabalho dentro da instituição 
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escolar, ocupando uma posição importante em direção à instabilidade e ao desequilíbrio 

emocional desse trabalhador da educação. 

6.2  SEGUNDA CATEGORIA: VIVÊNCIAS DE SOFRIMENTO DO TRABALHADOR 

DOCENTE 

Esta categoria sugere as fragilidades emocionais e atual condição de sofrimento 

psíquico destes trabalhadores da educação, sinalizadas nas entrevistas. Sintomas como 

cansaço, oscilação de humor e desequilíbrio emocional foram citados de forma recorrente. 

Sentimentos como desespero e angústia desencadeados pela prática profissional, surgiram nas 

falas dos participantes. 

  Neste sentido, buscou-se com base na Psicodinâmica do Trabalho (PDT) de Dejours 

(2011) conhecer as formas como o docente lida com as vivências de sofrimento e prazer no 

seu cotidiano do trabalho, quais os recursos utilizados para enfrentar as situações laborais, e o 

que acontece no seu quadro mental para que ele permaneça no trabalho ou futuramente 

adoeça.  

Segundo Mendes (2007), o sofrimento faz parte da condição humana, é algo inevitável 

em todas as esferas da vida do sujeito. A PDT entende o conceito de saúde não como ausência 

de sofrimento, mas como uma constante mobilização do sujeito para a criação de estratégias 

criativas e de construção de sentido, frente às adversidades cotidianas. Seu objeto de estudo 

surge da indagação “Como fazem os trabalhadores para resistir aos ataques ao seu 

funcionamento psíquico, provocados pelo seu trabalho?” (DEJOURS, 2018, p.9).  

Os dados apontam a constante dinâmica de prazer e desprazer na prática profissional, e 

o esforço do trabalhador em continuar atuando em sala-de-aula, mesmo impactado pelas 

condições adversas que ameaçam a sua saúde mental. 

 “ Por mais que, em muitos momentos, você tenha muita coisa bonita, leve, você 
tem uma carga muito pesada. Você é bem sobrecarregada(...)e precisa lidar 

minimamente dentro de um equilíbrio para as coisas fluírem e você não ficar 

louca ou ficar com a sua sanidade comprometida” (MM). 

“Os problemas cotidianos, além de diminuir o prazer na minha vida 

profissional, podem afetar a minha vida pessoal também, é isso... não tem como, 
pelo menos no meu caso, eu não consigo ir para casa e deixar de pensar no que 
preciso fazer, porque a minha prática está associada ao que eu sou; às minhas 
ideias; às coisas que eu acredito “ (RL). 

 (...) “nós estamos sendo vítimas do que eles estão vivendo em casa e trazem 
para sala de aula, e como se portar frente a isso? (LF). 
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          Diante do exposto, é possível inferir que se faz necessário que sejam desenvolvidas 

estratégias de elaboração subjetiva do sofrimento, pela construção de ações e modos de agir, 

objetivando lidar e transformar as fontes de mal-estar que estão vivenciando no trabalho, em 

estratégias de ensino e de aprendizagem, pois, quando o sofrimento é ressignificado através da 

mobilização subjetiva, o trabalhador tem condições de desenvolver alternativas para manter-

se em equilíbrio psíquico e transformar, desenvolvendo o prazer no trabalho (MENDES, 

2007; DEJOURS, 2018).  

Segundo Oliveira (2020, p. 47), “quando o trabalhador consegue canalizar o sofrimento, 

transformando-o através da criatividade, beneficia sua identidade e aumenta sua resistência ao 

risco de desestabilização do corpo e mente, passando a ser um mediador para a saúde”. 

Portanto, é necessário que a frustração profissional, apesar de todo o esforço docente 

evidenciado nos relatos, seja vista como ponto importante de discussão coletiva e de 

construções de ações conjuntas, entre políticas públicas, equipe pedagógica, corpo docente e 

participação familiar.  

Diante das adversidades vividas na prática em sala-de-aula, constatou-se através da 

coleta de dados, um movimento contínuo para minimizar as frustrações, de acordo com 

Dejours (2018), os trabalhadores que não adoecem, são vistos como “normais”, porém essa 

normalidade implica no desenvolvimento de estratégias para lidar com o sofrimento, não 

significa a ausência dele, mas a luta contra as adversidades e o sofrimento no trabalho. Neste 

sentido, destaca-se o movimento constante na tentativa de corresponder às intempéries diárias 

para dar conta do planejamento imposto pela organização do trabalho. 

“São muitas as demandas que você precisa dar conta, ou você vai centrar e 

seguir o fluxo do ano, tentando remediar os problemas, ou você vai apresentar 

alguma outra dificuldade” (KF). 

Os acontecimentos inesperados que ocorrem no trabalho não prescrito, chamado de 

trabalho real, atravessam o sujeito e desencadeiam sentimentos de fracasso, sentimento de 

impotência, medo, angústia, desgaste (DEJOURS, 2018). Observou-se que, na prática, o 

quantitativo de professores perante o número de alunos por turmas, a sobrecarga de 

atividades, as cobranças excessivas são  fatores desgastantes, conforme apresentam-se nos 

seguintes depoimentos: 

 “(...) você não consegue desenvolver a prática por falta do recurso humano 
mesmo e aquilo vai dando angústia, você vai ficando angustiada, desesperada, 

porque você não consegue fazer o que gostaria de fazer, e que poderia estar 
fazendo” (NF). 
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 “Acredito que seja o excesso de trabalho para o pouco tempo que a gente tem 

para executar, principalmente para uma turma de crianças do quinto ano, que é 
o caso que eu trabalho aqui. Muito projeto em cima do outro, e a gente não tem 

tempo para trabalhar adequadamente. Isso sim me deixa angustiada, porque eu 

vejo o tempo passar e eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu gostaria de 
fazer” (MG).  

“O que acho que pode afetar a minha vida profissional, é porque muitas vezes 

os problemas que a gente enfrenta nos causam desânimo, nos fazem pensar na 
prática como algo cansativo, e isso acaba te tirando o prazer de fazer sempre o 

melhor, a ideia de sempre estar buscando coisas novas. os problemas que 
muitas vezes enfrentamos no dia a dia,  podem sim diminuir o nosso prazer...” 

(RL). 

Diante das diversas situações do trabalho docente relatadas, percebemos que 

diariamente, o processo de trabalho impõe ao sujeito a necessidade do desenvolvimento de 

defesas psíquicas, estratégias de defesa na luta constante entre as adversidades do cotidiano e 

a luta contra o sofrimento psíquico.  “Se o sofrimento não se faz acompanhar de 

descompensação psicopatológica, é porque contra ele o sujeito emprega defesas que lhe 

permitem controlá-lo” (DEJOURS, 2011, p.35). Porém, nem sempre é possível empregar 

medidas de controle, sem auxílio profissional psicológico especializado, desencadeando 

desequilíbrio emocional e sofrimento psíquico frente à prática docente no cotidiano escolar. 

Frente a esta instabilidade constante, quando o sujeito não tem espaço dentro da 

organização de trabalho para conseguir reelaborar o sofrimento através das estratégias de 

mobilização (criar, inventar, pensar soluções), o sofrimento torna-se patogênico, o que pode 

conduzir ao longo do tempo ao adoecimento (DEJOURS, 2011). Sob este prisma, destacam-

se alguns depoimentos que retratam instabilidades emocionais, falta de equilíbrio psíquico, 

quadros psicossomáticos, que denotam o sofrimento patogênico de alguns participantes. 

“(...) quando você chega numa turma que você encontra muitas dificuldades, 
(...) você começa a sentir uma coisa se desestruturando, como se fosse uma 

coisa se quebrando, o que você vai fazer a partir dali? Eu por exemplo, estou 
até mancando, tendo situações psicossomáticas, tendo tendinite, então meu 
corpo está padecendo. É... o que está me incomodando . Eu estou percebendo 

que eu não estou bem, e eu sei que é o ambiente escolar, quando eu venho para 

cá, sinto, eu suo frio, eu fico péssima, fico olhando para o relógio o tempo todo, 
para o tempo acabar, meus dias se resumem a isso. A ver o tempo acabar, a ver 

o horário de ir embora e amanhã ter que voltar” (KF). 

“Porque nós temos visto muitos colegas, passando por esse desafio, sendo 
obrigados a sair  de sala de aula, porque não conseguem mais olhar para o 

aluno, não conseguem mais estar  em sala de aula, não conseguem mais ter sua 

prática que antes tinham” (LF). 

“Eu acho que o estresse da rotina pode ser uma coisa que gere uma estafa, um 
cansaço, uma agitação” (CA). 
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Este sofrimento advindo do trabalho real poderia ser gerenciado de maneira funcional e 

saudável, transformando-se em sofrimento criativo, levando ao prazer no trabalho (MENDES, 

2007).  No entanto, para Nóvoa (2017, p.24) o ambiente escolar é “o espaço comum, é um 

espaço de expressão das diferenças (...) um espaço de deliberação conjunta.” Todavia, o 

sofrimento patogênico, impede o trabalhador do exercício da sua capacidade criativa no 

trabalho, para lidar com as situações adversas do cotidiano (DEJOURS, 2011).  

No processo de sofrimento patogênico o sujeito desenvolve tentativas de reorganizar o 

seu fazer e reelaborar o mal-estar no trabalho. Quando o docente continua trabalhando, 

mesmo frente aos problemas enfrentados na escola, chamamos de “normalidade sofrente” 

(MELO et al., 2018). Os discursos denunciam as interferências das adversidades do trabalho 

na escola, não só na vida profissional como também na vida pessoal e nas interações sociais 

fora do ambiente escolar. Acredita-se que à longo prazo, esses comportamentos podem 

desenvolver desconfortos e fragilidades  nas conexões com o mundo a sua volta. 

Sobre este aspecto, a depoente faz uma catarse: 

 “A gente sai daqui muitas vezes estressadíssima, e lá fora  nós temos uma vida, 
né? E como lidar com lá fora se a gente já sai de sala de aula estressada” (LF). 

"A questão de estar sempre me cobrando em relação ao que pode  ser feito na 
escola, e acabar levando isso para a vida pessoal, porque eu me cobro muito. O 

que eu poderia ter feito, que eu não fiz? Aí é uma reflexão assim que afeta  o 

lado pessoal também” (EB). 

Os depoimentos trazem à tona a necessidade de ações que promovam o bem-estar da 

função docente, pois percebe-se claramente que os mesmos já apresentam fragilidades em sua 

saúde mental, ocasionadas pelas interferências das especificidades da dinâmica escolar. Faz-

se urgente o desenvolvimento  de ações que possam levar  ao prazer no trabalho, através da 

criação de espaços institucionais e de novos modos de trabalho, construídos pelo engajamento 

do coletivo, como possibilidade de enfrentamento das pressões do cotidiano no trabalho 

(NÓVOA, 2017, p.25). 

Algumas situações importantes que foram apontadas nas falas como agressividade dos 

alunos, desvalorização da figura docente, assédio moral, violência doméstica, e outras 

questões que se apresentam para além da função da escola, ilustra a forma pela qual a 

organização do trabalho limita e não estimula a mobilização e autonomia do trabalhador nos 

espaços institucionais estudados, o que acaba gerando a elaboração de estratégias defensivas 

para que o trabalhador consiga permanecer  no trabalho (DEJOURS, 2018).  

Destaca-se o seguinte depoimento: 
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 (...)“ o maior desafio mesmo é você manter a sua saúde mental até o final da 
sua carreira. Não tem outra alternativa(...)” (LF). 

Nas entrevistas, identificou-se que algumas estratégias defensivas, ao longo do tempo 

podem levar ao adoecimento, e que o adequado, seria estimular o desenvolvimento de 

estratégias de mobilização, que levam a processos criativos, transformando o fazer no 

trabalho dentro da escola, produtor de prazer e  realização profissional (DEJOURS, 2018).  

6.2.1 Estratégias de defesas individuais e coletivas contra o sofrimento no trabalho de 

docentes do ensino fundamental 

         Com base na análise do conteúdo das entrevistas, foi possível identificar algumas 

estratégias de defesa individuais e coletivas utilizadas pelos docentes contra o sofrimento no 

trabalho na escola municipal. Os docentes utilizam-se predominantemente de estratégias 

individuais, dentre elas psicoterapia, medicalização e atividade física, seguidas de modo 

tímido, de estratégias coletivas, como a escuta e acolhimento dos problemas dos discentes.  

        Para a PDT, os trabalhadores constroem estratégias de defesas inventivas e múltiplas, 

com o objetivo de suportar a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real, amenizando 

o sofrimento e defendendo-se psiquicamente das adversidades do cotidiano laboral. Verificou-

se que os docentes desse estudo desenvolvem estratégias de defesa individuais para adaptar-se 

às situações que surgem na sua prática profissional e estratégias de defesa coletivas que 

auxiliam a suportar a realidade da escola municipal, com vistas a harmonia dos coletivos de 

trabalho. Deste modo, experencíam a união com seus pares e possibilitam a invenção de 

estratégias compartilhadas pelo grupo de trabalho na tentativa de proteção ao psiquismo 

(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994).  

          Esses trabalhadores desenvolvem algumas estratégias individuais para suportar os 

atravessamentos diários que permeiam o seu cotidiano de trabalho, conforme destacamos a 

seguir: 

“[...] e saiu da sala de aula, acabou, tipo assim, deixar a parte dos problemas. 
O segredo é você saber até onde você pode ir emocionalmente, se envolver com 

o aluno e com os problemas dele [...] a gente tem que ter todo o cuidado em 
relação a lidar com o aluno, e pegar pra gente emocionalmente a parte boa e 

descartar a parte ruim” (LF). 

 

“Eu tomo remédio até hoje, eu tomo um antidepressivo e ansiolítico, fui para o 

psicólogo, eu faço uma vez por semana, um trabalho com a psicologia e pilates. 
Antigamente eu levava muito para casa, tudo o que acontecia, depois da terapia 
eu consigo, terminou a aula eu deixo aquilo para resolver no outro dia, procuro 

brincar bastante, rir, entendeu?” (EAC). 
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        As defesas individuais são estratégias necessárias muito utilizadas pelos trabalhadores, 

como essas mencionadas pelos docentes para enfrentar a realidade da organização do 

trabalho. A psicoterapia e outros recursos que despertam a reflexão e o autoconhecimento, e a 

reelaboração do sofrimento psíquico, com vistas a construção de novos padrões de 

pensamentos e comportamentos, surgem como ferramentas muitas vezes eficazes e 

equilibrantes. Essas estratégias  de enfrentamento às situações do mal-estar no trabalho, 

permitem a diminuição da carga psíquica, possibilitando o docente continuar trabalhando sem 

adoecer (DEJOURS, 2018). 

Sobre as estratégia de defesa de resignação para o enfrentamento das situações 

cotidianas, evidencia-se a seguinte fala: 

 
 “(...) a falta de apoio da direção, com relação a algumas situações que acontecem 

na escola, referente a comportamento de alunos(...) Porque não tem para onde sair, 

não tem o que fazer. Então a gente acaba tendo que aturar muita coisa sem ter o 

suporte e vai levando com a barriga(...)a gente não tem para onde correr, onde 

pedir ajuda entendeu? “Então,a gente acaba tendo que aturar muita coisa sem ter 

suporte, vai levando com a barriga.” (VRB). 

 
 

Durante a análise de dados, foi possível constatar que os docentes utilizavam da 

resignação como uma estratégia defensiva, que refere-se a aceitação sem contestação da 

realidade, uma certa acomodação relacionada a negatividade e falta de esperança com o futuro 

da escola pública. Este comportamento afeta negativamente o psiquismo desse profissional, 

causando alienação e a falta de realização profissional. 

Mas de quem é a culpa pelos problemas enfrentados na escola? Não é de hoje que 

ouvimos falar sobre a deficiência na formação de professores como se essa fosse a causa 

única de todos os problemas educativos. Sob esse olhar, é muito fácil idealizar professores 

como “super-heróis”, seres hábeis a tudo resolver. “Daqui à sua responsabilização ou 

culpabilização, vai um pequeno passo” (NÓVOA, 2017, p.26). Tal aspecto confirma-se nas 

falas a seguir: 

“ O professor deve ser  como uma entidade que sabe de tudo, que tem que 
dominar tudo, e que não pode adoecer” (KF). 

“Eu acho que a minha maior dificuldade em relação a ser professor, é não se 
deixar adoecer” (LF). 

Verificou-se que  a organização do trabalho estudada é inflexível, não abre espaço para 

mobilização e autonomia do trabalhador, fazendo com que o sujeito desenvolva estratégias 

defensivas, para continuar trabalhando frente às adversidades do trabalho (Mendes, 2007). 
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Essas estratégias podem fazer o sujeito negar o sofrimento e consequentemente não lidar com 

ele (negação, alienação, resignação, culpabilização etc.), o que pode levar ao esgotamento e 

consequente ao afastamento das suas atividades para tratamento de saúde (DEJOURS, 2018).  

A culpabilização como estratégia de negação é comum às organizações que não 

reconhecem as condições precárias do trabalho docente na escola municipal, desconsiderando 

o empenho do trabalho desses profissionais. As estratégias de defesa são fontes poderosas de 

enfrentamento das frustrações profissionais e do desequilíbrio constante entre o prazer e 

desprazer na dinâmica do trabalho. 

A estratégia defensiva da negação do sofrimento destacada nos discursos, pode ser  

fruto da organização do trabalho, fazendo com que os docentes acreditem que a culpa pelo 

fracasso profissional é pessoal, por falharem pedagogicamente. Conforme destaca-se na fala 

abaixo: 

 

“Eu me cobro muito. O que poderia ter feito, que eu não fiz? Quando o aluno 

não aprende, quando o aluno tem um problema e eu não consigo resolver, aí eu 

fico me cobrando nessa questão” (EB). 

 

Desta forma, demonstra-se nos resultados da pesquisa que os professores necessitam 

de cuidados, pois denunciam claramente nos relatos que a docência escolhida como profissão, 

hoje causa-lhes sofrimento. Identifica-se com base na análise de conteúdo de Bardin (2011), à 

luz da interpretação para além do que foi dito pelos participantes e após uma observação 

criteriosa das falas carregadas de sentido (SEVERINO, 2007), que os fatores geradores de 

sofrimento suprimem o prazer de ensinar, ocasionando diversos prejuízos à saúde física e 

mental deste trabalhador.  

Para Dejours (2018), mesmo diante de vários problemas enfrentados no cotidiano 

laboral, alguns trabalhadores desenvolvem mecanismos de proteção psíquicos 

compensatórios, para lidar com o sofrimento, para continuar trabalhando, à custa da 

deterioração da própria saúde, condição essa que foi anunciada por diferentes participantes, 

como estados de cansaço, fadiga, estresse e outros prejuízos. 

 Sendo assim, quando o trabalhador encontra espaços para desenvolvimento da sua ação 

criativa em novas formas de intervir sob o trabalho real, e quando é reconhecido como parte 

importante para o sucesso da organização do trabalho, é então que abre-se a possibilidade para 

que o trabalho seja produtor de saúde, e parte importante para a sua construção enquanto 

sujeito (DEJOURS, 2011). 
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Segundo a OMS a prática de atividades físicas é benéfica para a prevenção das 

doenças e promoção da qualidade de vida das pessoas, como manutenção da saúde e a 

melhoria do bem-estar físico e mental.  

Já o uso de medicamentos sob a ótica da Psicodinâmica do Trabalho, “disfarça” o 

sofrimento psíquico, impedindo o docente de reelaborar o sofrimento e os desconfortos 

causados pelas suas experiências no trabalho. Nesse sentido, compreendendo a docência 

como uma atividade exaustiva emocionalmente, o uso da medicalização é uma estratégia 

encontrada como refúgio da realidade vivenciada no cotidiano profissional, sendo um saída 

para minimizar o mal-estar enfrentado por esse trabalhador da educação. 

As estratégias de defesa coletivas dos docentes do ensino fundamental destacadas a 

seguir, auxiliam esses trabalhadores a tolerar a realidade laboral, experimentando o 

sofrimento e construindo recursos defensivos criando vínculos com os alunos, a fim de 

diminuir a carga psíquica do ambiente escolar (DEJOURS, 2018). 

“Eu disse para ele: ‘Hoje você tem que me abraçar’! É bom pra gente essa 

troca de carinho[...]eu começo a conversar, eu vou muito pela conversa, 
começo a trazer eles mais para mim. A gente acaba se envolvendo com eles, 
muitas vezes se envolvendo com os problemas que eles trazem pra gente [...] nós 

precisamos ouvir o aluno e o aluno tem que nos ouvir”(LF). 

 

“Na escola nós desempenhamos papéis que vão muito além da nossa profissão, 
do que fomos preparados e acabamos preparando realmente para a vida [...] 

questões que já poderiam ter vindo resolvidas de casa”(FO). 

 

“A gente precisa ser tudo além de professor: psicólogo, terapeuta, pai, mãe, 

tudo” (MG). 

 

“Você tem que dar conta de uma parte médica que não é sua, de uma parte 

social, que também você acaba se inserindo por conta da relação com essa 

criança” (MB). 

 

Nas escolas pesquisadas, conforme os depoimentos apresentados, evidenciou-se que a 

aproximação dos docentes com os estudantes reflete tentativas de promoção de relações de 

afeto tecidas nesses espaços, onde as estratégias coletivas surgem como uma ferramenta 

mediadora  do sofrimento psíquico, já que são construídas na relações estabelecidas no 

ambiente escolar, atuando como promotoras de trocas qualificadas entre os sujeitos (VIVIAN, 

et al.,  2019). 

Nesse sentido, a escuta cuidadosa e abertura para trocas entre docentes e alunos surge 

como estratégia de defesa coletiva que contribui para ressignificar a prática docente e 

possibilitar a criação de vínculos que contribuem para o cumprimento das múltiplas 

exigências do trabalho na escola. 
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Com propósito de ampliar a reflexão do tema saúde mental docente, foram publicados 

dois artigos científicos, com o resultado parcial da análise das entrevistas.  

6.3  TERCEIRA CATEGORIA: A MULHER DOCENTE E A SOBRECARGA DE 

FUNÇÕES FEMININAS: UMA QUESTÃO DE GÊNERO 

Nesta categoria os resultados comprovaram que a mulher ainda sofre com a 

desvalorização profissional, onde a feminização do magistério contribui para a confusão de 

papéis entre a profissionalização docente dos anos iniciais do ensino fundamental, com o 

papel maternal e de cuidadora. A sobrecarga de atividades foi evidenciada pela múltipla 

jornada do trabalho feminino, que além do trabalho formal é responsável pelos cuidados 

domésticos e da família, corroborando com a noção da distribuição de tarefas pelo critério de 

gênero.  

Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, historicamente a profissão do 

magistério dos anos iniciais foi construída com base em uma visão associada ao cuidado 

materno, à docilidade, resignação e submissão da mulher (SOUZA E MELO, 2018). Esta 

ideia teve início quando da entrada da mulher no magistério, a chamada “feminização da 

docência”, passando ser considerada “profissão de mulheres” (ATAIDE E NUNES, 2016, 

p.174). 

 A função docente no Brasil requer um olhar histórico, social e cultural que auxilie na  

compreensão de ser mulher e professora, pois ao longo do tempo esse trabalho foi visto como 

um dom delegado às mulheres, como produto de uma sociedade patriarcal que designa papéis 

culturalmente construídos a homens e mulheres nas sociedades em que vivem (JESUS; 

BARBOSA, 2016).  

Sobre o amor pela prática docente, apesar dos baixos salários recebidos pela categoria 

e o acúmulo de tarefas inseparáveis à questão de gênero, destaca-se no depoimento de LF o 

envolvimento pessoal na docência: 

“Então a prática  em sala de aula não é fácil, mas é algo que eu gosto, sabe? 
Eu vou te falar que eu estou mesmo por amor, sabe que a gente não ganha 
muito não é? Então é o dom, é por amor, a gente tenta ao máximo ajudar” 
(LF). 

De acordo com Souza e Melo (2018), a ideia de que a mulher tem habilidades inatas 

para o trabalho docente denota uma confusão entre o profissional e o ato de cuidar. A 

distribuição dos papéis sociais por gênero, reduziram por muito tempo o território das 

mulheres ao lar e às atividades domésticas. É importante refletir que os papéis sociais de 
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homens e mulheres vão além das características biológicas de distinção sexual, mas 

correspondem ao contexto da categoria de gênero (ATAÍDE E NUNES, 2016). 

Frente às mudanças na formação das famílias nos últimos anos e com a entrada efetiva 

da mulher no mercado de trabalho formal, as mulheres acabaram na maioria das vezes com as 

responsabilidades de múltiplas tarefas, dentro e fora de casa, a mulher passou a participar 

efetivamente  do sustento da família, além dos cuidados domésticos e com os cuidados com 

os filhos. Estudos como de Ataíde e Nunes (2016) revelam que homens e mulheres docentes 

ainda apresentam diferenças salariais, levando-se em comparação a presença de maioria do 

sexo feminino nos anos iniciais do ensino fundamental e a quase inexistência de homens neste 

segmento, onde a faixa salarial é menor. 

Neste sentido, além da dupla jornada entre a escola e as atividades domésticas, devido 

aos baixos salários, assumem outros turnos de trabalho, destacando-se o depoimento de HL 

sobre este aspecto: 

“Por termos baixos salários a gente tem que trabalhar em dois turnos, às vezes 

até três, depois a gente tem tripla jornada, não é?”(HL). 

A entrada do gênero feminino no magistério ocorreu graças aos interesses políticos e 

econômicos, pois já havia diferença entre o salário de homens e mulheres, e por isso a evasão 

masculina do ensino dos primeiros anos de escolaridade (ATAÍDE E NUNES, 2016). 

Os múltiplos papéis femininos são destacados na fala de HL: 

 “A mulher faz tripla jornada, acaba trabalhando o dia inteiro e chega em casa, 
ainda tem que dar conta da casa, de filho, de tudo (...) a gente também leva o 
trabalho para casa, para fazer em casa, às vezes em um momento de descanso, 
a gente tem que fazer alguma coisa do trabalho escolar, pois não dá tempo de 

fazer tudo durante o horário de trabalho” (HL). 

A participação prioritária das docentes mulheres nos anos iniciais do ensino 

fundamental neste estudo corrobora com a noção de feminização da carreira do magistério 

neste segmento escolar, e consequentemente, a continuidade da desvalorização da força de 

trabalho feminino, seja pelos baixos salários ou ainda pela baixa visibilidade da profissão.  

Segundo Ataíde e Nunes (2016), desde o século XIX, verifica-se no Brasil a 

desvalorização desta categoria profissional. Tal fato é marcante na trajetória das depoentes, 

conforme destaca JA: 

 “ (...) você dá o máximo de si, e não é reconhecida, você não é valorizada” 
(JA).  
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A entrada da mulher no mundo do trabalho formal não diminuiu suas atividades, ao 

contrário colocou-se como uma nova jornada somando-se às atividades domésticas, e por isso, 

ainda hoje há pouco espaço para o estudo,  para a pesquisa e para o investimento no 

aperfeiçoamento profissional. Pelas múltiplas responsabilidades ou baixo poder aquisitivo, 

muitas mulheres fazem escolhas que acabam por influenciar a vida profissional, como o uso 

do tempo fora do trabalho formal para cuidar da casa e da família, ao invés de  estudar e 

aperfeiçoar-se profissionalmente, o que faz toda a diferença no mundo do trabalho” (JESUS; 

BARBOSA, 2016, p.13). 

Tendo em vista o percurso histórico da feminização do magistério no Brasil, como 

uma oportunidade de profissionalização e inserção da mulher no trabalho formal, lança-se um 

olhar acerca das vivências subjetivas de mulheres docentes que encontram-se na rede 

municipal de educação de Niterói. Neste sentido, chama-se atenção para a questão dos 

desafios da docência nos anos iniciais do ensino fundamental, seja pela invisibilidade da 

profissão, quanto no que se refere à própria desvalorização do trabalho feminino. É necessário 

enfatizar que essas mulheres exercem majoritariamente um trabalho  comprometido com a 

formação escolar e cidadã dos discentes, levando-se em conta que as relações do trabalho 

estão inseridas no cotidiano escolar, e  sobretudo considerando as demandas que nele 

perpassam. 

Até muito recentemente o trabalho das mulheres teve, em relação ao dos homens, um 

caráter complementar na sustentação da família, fazendo com que sua inserção inicial fosse 

em atividades de baixa qualificação e consequentemente com baixa remuneração. Tal fato 

reafirma a própria divisão sexual  sócio-histórica do trabalho, que  ainda hoje denuncia a 

precarização das condições de trabalho feminino, a tripla jornada de trabalho e as diversas 

formas de desvalorização por elas sofridas em seu cotidiano laboral. Portanto, faz-se uso do 

aporte teórico da Psicodinâmica do Trabalho para discussão das questões levantadas pelos 

resultados da pesquisa, onde foram denunciadas situações de trabalho docente  insatisfatórias 

e tarefas extra escolares que atravessam as vivências dessas mulheres trabalhadoras da 

educação.  

Retoma-se o contexto da forte presença da mão-de-obra feminina nos anos iniciais da 

educação básica devido ao imaginário social que atribui às mulheres maior habilidade na 

educação de crianças menores, refletindo a divisão sexual do trabalho. Essa organização do 

trabalho funciona a partir de dois critérios: trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, onde 

o trabalho masculino é mais valoroso que o trabalho de uma mulher (MOLINIER, 2013). 
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Os resultados  do estudo apontaram para as  relações de gênero no trabalho docente e 

suas implicações para a saúde mental dessas mulheres tanto no âmbito social como no âmbito 

laboral, seja pela sobrecarga de trabalho, carga afetiva ou  multiplicidade das tarefas incluindo 

às domésticas atribuídas à mulher. Insere-se, portanto, pertinente, a ótica da saúde do 

trabalhador, colocando-se a Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 2011) como ponto de 

partida para discussão das contribuições da mulher no mundo do trabalho, dando visibilidade 

aos seus modos de funcionamento diante das relações laborais. 

O estudo do trabalho profissional das mulheres é uma abordagem recente da 

psicodinâmica do trabalho, partindo da teoria dejouriana, a psicóloga francesa Pascale 

Molinier (2013) trouxe o componente do gênero para as análises sobre a ótica da PDT, 

evidenciando a forma desigual dos papéis de homens e mulheres no mundo do trabalho, por 

meio da divisão sexual do trabalho. 

Problematizando a divisão sexual do trabalho na contemporaneidade e suas 

consequências às subjetividades das mulheres docentes, identificou-se que as participantes 

dessa pesquisa evidenciaram em suas falas sofrimento psíquico, acompanhados de  

fenômenos como angústia e frustração, que surgem da sua relação dentro e fora da escola, 

desencadeando  estratégias de enfrentamento para proteger  seu aparelho psíquico 

(DEJOURS, 2011).  

A divisão sexual do trabalho dispõe sobre a oferta de  tarefas diferentes aos homens e 

às mulheres, sendo essa divisão social do trabalho com dois princípios organizadores: de 

separação, “trabalho de homem” e “trabalho de mulher”, e o princípio de que trabalho de 

homem vale mais que o trabalho de mulher.  Portanto, insere-se nesse contexto a ideia de que 

a profissão do magistério dos anos iniciais é “trabalho de mulher” e por isso é menos 

valorizado socialmente, como produto de uma construção social que naturaliza as práticas dos 

homens e das mulheres. Nesse contexto a mulher enfrenta uma jornada ilimitada de trabalho, 

acumulando o trabalho remunerado ao trabalho doméstico, podendo contribuir para o agravo 

progressivo da saúde dessas mulheres (KERGOAT, 2010). 

Sabendo-se que para a PDT a construção da identidade é singular,  sob o viés da   

psicanálise,   a identidade da mulher no trabalhado se constrói em uma luta constante em 

busca da reafirmação do olhar do outro na relação do trabalho, na dinâmica de realização de si 

mesma no âmbito social (MOLINIER, 2003). 

 Assim, diante das situações de trabalho aqui evidenciadas pelos discursos, são 

produtoras de sofrimento dentro e fora da escola, demandando dessas mulheres 

comportamentos ambivalentes entre os comportamentos “masculinos” como a  negação das 
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suas vulnerabilidades e do medo; e os “femininos” como condutas  submissas, de abnegação e 

sacrifício materno. São estratégias defensivas para  continuarem no ambiente de trabalho, a 

fim de serem reconhecidas e valorizadas socialmente. 

Esses sistemas defensivos para lidar com o sofrimento, consequentemente são 

sexuados, uns masculinos e outros femininos. Deste modo, conclui-se que a identidade da 

mulher docente explicitada nesse estudo,  é construída entre o trabalho com o compromisso da 

eficácia técnica e a sua presença “maternal” de cuidado quando desempenha a sua prática 

profissional na escola e quando dá conta das suas tarefas extraescolares, alternando entre 

comportamentos de virilidade e de feminilidade, para lidar com o sofrimento psíquico 

(MOLINIER, 2003). 

Sendo o trabalho feminino tão exigido em todas as esferas sociais (mãe, profissional, 

dona de casa) as mulheres docentes acabam indo além dos seus limites para romper 

preconceitos e estigmas relativos ao gênero. É necessário que, para o trabalho ser fonte de 

prazer, o trabalho feminino deve ser reconhecido, surgindo como possibilidade de 

transformação do sofrimento em prazer (DEJOURS, 2011). 

A criação dessa subcategoria de análise, apesar de apresentar baixa frequência de dados, 

torna-se relevante, pois a temática da feminização da docência nos anos iniciais do ensino 

fundamental foi evidenciada pela participação da totalidade dos participantes serem do sexo 

feminino.  Por isso, é preciso que amplie-se a discussão sobre a questão de gênero e o papel 

da mulher no mundo do trabalho, como força produtiva e importante na sociedade. 

A relação entre a psicodinâmica do Trabalho e a relação social entre os sexos, 

promove reflexões sobre a divisão sexual do trabalho e as diferenças de sofrimento e prazer 

entre os grupos sociais de homens e mulheres, assim devem ser compreendidas considerando-

se as situações vivenciadas pelas mulheres dentro e fora da escola, onde confere-se à elas 

condição de desvantagem em relação aos homens. O trabalho feminino deve ser considerado 

em  sua especificidade,  compreendendo-se as relações sociais de sexo no trabalho pela luz 

das desigualdades que resistem até os dias atuais (MOLINIER, 2013). 

Frente as desigualdades sociais no trabalho, os papéis femininos são amplamente 

desafiadores , ou seja, a luta de forças presentes nos estereótipos compartilhados socialmente 

da naturalização das habilidades femininas que abrangem o cuidado com a casa, com as 

crianças, como habilidades inatas, colocam-se como reducionismos das suas capacidades 

laborais. Portanto, o falta de reconhecimento da diversidade das competências femininas no 

mundo do trabalho pode colocar em risco a  saúde mental da mulher (DEJOURS, 1999). 
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CAPÍTULO VII 

7 O PRODUTO 

Com base nos resultados dessa pesquisa, demonstrou-se a necessidade de elaboração de 

estratégias de cuidado e promoção da saúde mental dos professores dessa rede de ensino. Foi 

elaborada uma cartilha com base nos dados coletados nesse estudo, como recomendação 

para prevenção a futuro adoecimento mental e promoção de bem-estar emocional do docente 

dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública, como medida de valorização desse 

profissional.  

O protótipo da cartilha recebeu o prêmio de 1º lugar no Eixo 3 - Rede de Atendimento 

com o trabalho intitulado “Prevenção e cuidado com a saúde mental docente da escola 

pública”, no Seminário virtual “Saúde Mental e Universidade: horizontes pós-pandemia”, 

realizado entre os dias 21 e 25 de setembro de 2020 e promovido pelos grupos Faces e Fiu, 

da Universidade Federal Fluminense. O produto da pesquisa será disponibilizado para a 

Fundação Municipal de Educação do município pesquisado.  

7.1 A CARTILHA NO FORMATO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

Ancorados nas falas das entrevistas semi-estruturadas, criou-se uma História em 

quadrinhos (APÊNDICE A), com o objetivo de auxiliar o docente na autopercepção de 

aspectos que sinalizam fragilidade emocional e sofrimento psíquico em relação à sua prática 

profissional na escola, e a disponibilização de orientações para a melhoria do seu bem-estar, 

como sugestões de elaboração de estratégias de trabalho coletivas para minimizar os 

problemas cotidianos que podem afetar a sua saúde mental (DEJOURS, 2011). Inclui-se  

contatos de serviços de saúde mental da cidade de Niterói, como o da Secretaria Municipal de 

Saúde, como também  da Fundação Municipal de Educação, onde este oferece informações 

aos servidores da rede municipal de educação de Niterói/RJ, através do Departamento de 

Assistência à Saúde do Servidor (DASS).  

A criação da cartilha deu-se da seguinte maneira, o primeiro momento foi a leitura e 

escolha criteriosa dos dados da pesquisa para subsidiar o material educativo. Posteriormente, 

foi redigido um roteiro prévio para a apresentação do produto de forma clara e objetiva. A 

proposta foi encaminhada ao ilustrador, para criação gráfica das situações levantadas pelos 

participantes da pesquisa.  
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O material educativo será recomendado à Fundação Municipal de Educação do 

município estudado, e futuramente poderá ser distribuído pela Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, no formato digital ou impresso, a todos os docentes da rede 

municipal de Niterói, a fim de contribuir com a prevenção e o cuidado com a saúde mental 

desse profissional da educação. 
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CAPÍTULO VIII 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atendendo ao objetivo geral da pesquisa, a partir dos resultados, foi possível 

compreender que as situações adversas da prática profissional nos anos iniciais do ensino 

fundamental da rede do município de Niterói  influenciam negativamente a Saúde Mental dos 

docentes. As questões discutidas estão relacionadas à organização do trabalho, aos  desgastes 

do ambiente escolar e as características da rotina profissional. Esses fatores geram cansaço, 

sofrimento e fragilidades, que acabam afetando a saúde mental, o que podem causar mal-estar 

e consequentemente o aumento dos casos de absenteísmos e afastamentos do trabalho. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, que foi analisar a percepção dos docentes 

sobre as influências do trabalho no ensino fundamental dos anos iniciais das escolas 

municipais de Niterói na sua saúde mental, segundo o grupo de participantes, as situações que 

afetam sua saúde mental são: as vivências familiares e a falta de participação dos responsáveis 

na formação escolar e na educação integral dos alunos; a desvalorização profissional, a falta 

de apoio, as cobranças excessivas da instituição; a sobrecarga de trabalho e as jornadas 

extensas.   

Identificou-se através dos resultados da pesquisa que essas situações geram  

sofrimento psíquico e afetam a realização profissional desses sujeitos. Esses fatores 

contribuem para falta de autorrealização em relação à carreira profissional, interferindo na 

prática cotidiana e na saúde mental dos profissionais, como também interferem no 

desenvolvimento escolar dos alunos. 

Destaca-se que as influências da sua prática profissional geram esgotamento 

emocional e  baixa realização no trabalho, o que  é uma resposta ao estresse ocupacional ao 

qual estão submetidos na rede municipal, demonstrando-se um risco para a saúde e o bem-

estar desse profissional da educação. Frente a essas demandas, os docentes desenvolvem 

estratégias de defesa individuais e coletivas com objetivo de transformar a realidade laboral e 

suportar permanecer no trabalho na escola sem adoecer.  

Esse resultado aponta para o cenário desgastante e a constante tensão na sua relação 

com o real do trabalho na escola, fazendo emergir fadiga, angústia e outros desequilíbrios 

emocionais. Diante disso o docente pode ser levado a um processo de alienação, apatia, 

resignação ou problemas de saúde que podem suscitar em afastamento do trabalho ou, caso 

seja crônico, em readaptação de função.  
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Neste sentido, ações voltadas à prevenção e redução do mal-estar no trabalho são 

necessárias, para preservar a qualidade de vida do docente, e consequentemente, subsidiar o 

desenvolvimento pleno do aluno.  Deste modo, também serão evitadas perdas econômicas que 

vêm como resultado do absenteísmo e aposentadorias precoces, tendo como causa o 

adoecimento mental desse trabalhador.  

Como cumprimento do segundo objetivo específico, foi criada a cartilha em formato 

de história em quadrinhos com título “Como está a sua saúde mental? Orientações para o 

cuidado com a saúde mental docente”, sendo o produto final dessa pesquisa, apresentando-se 

como sugestão de proposta de cuidado com saúde mental do docente do ensino fundamental, 

ancorada nas falas dos participantes sobre as situações que surgem no cotidiano da escola e 

que podem afetar a sua saúde mental.  

Coloca-se como uma possibilidade educativa para o docente, como meio de perceber  

suas emoções e comportamentos provocados pelas situações conflituosas, na sua relação com 

a organização do trabalho na escola. Oferece-se também como fonte de informação sobre a 

rede de atendimento em saúde mental do município,  espaços de entretenimento,  cuidado e 

qualidade de vida. Após a análise dos dados, a cartilha  mostra-se como uma ferramenta 

válida para a valorização profissional do docente e um recurso valioso para o cuidado com a 

saúde mental desse profissional da educação. 

O trabalho é mais que um meio de remuneração para sustento das necessidades básicas 

como moradia e alimentação, é um direito garantido pela Constituição Federal e pelas leis do 

trabalho. Nesta perspectiva, além de um direito do cidadão é uma atividade social e de 

realização pessoal. Portanto, como contribuição científica, a pesquisa pode suscitar reflexões 

sobre a relação da frustração com a profissão docente e a criação de mecanismos efetivos para 

a ressignificação coletiva das demandas do real do trabalho na escola.  

Nesse sentido, sugerimos a criação de programas de intervenção coletivos 

institucionais promotores de espaços de discussão e reflexão, com ênfase no desenvolvimento 

de habilidades sociais e de apoio ao docente. O fomento desses espaços de reflexão coletiva e 

ressignificação do sofrimento psíquico no trabalho pode ajudar o docente a desenvolver 

competências para o gerenciamento dos estressores no ambiente de trabalho, e 

consequentemente, reduzir o mal-estar e melhorar a sua qualidade de vida no ambiente 

laboral.  

Em contraposição ao individualismo e a solidão do trabalho docente, identificados 

nesse estudo, as alternativas de intervenção coletivas são importantes para o fortalecimento do 

grupo, rompem com o isolamento e fortalecem o apoio social. Portanto, torna-se urgente 
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fomentar a organização e a troca do coletivo de educadores no contexto de trabalho, para que 

construam estratégias conjuntas e frutíferas de enfrentamento, ou ao longo do tempo, os 

docentes poderão ser levados ao silêncio e ao adoecimento.  

É preciso pensar em intervenções que possam subsidiar um espaço seguro e afetivo 

para que os docentes possam expressar o seu sofrimento psíquico e sua dor, em encontros 

promotores de saúde e bem-estar, com  fins a estimular a elaboração de ações para enfrentar o 

real do trabalho, preservando a sua saúde mental dentro do contexto organizacional. 

Dessa maneira, a construção de espaços de acolhimento e reflexão, como rodas de 

conversa, dinâmicas de grupo, e outras formas de interação coletiva, podem proporcionar 

dentro do contexto de trabalho, momentos de escuta atenta e sensível, trocas de experiências e 

criação de novas ações para as questões vivenciadas no dia-a-dia da profissão. 

Nesse estudo, as mulheres constituíram exclusivamente o grupo de participantes, fato 

que corrobora com o histórico do processo de feminização da docência em nosso país. Assim, 

observou-se que a participação da mulher no trabalho formal, possibilita troca de 

experiências, convívio social e transformações pessoais. Constatou-se que as mudanças  do 

papel da mulher no mundo do trabalho estimula a busca por transformações sociais e 

econômicas, reafirmando a valorização da força do trabalho feminino. 

Cabe ressaltar, que essa pesquisa teve como limitação a dificuldade de acesso aos 

dados estatísticos junto à Fundação Municipal de Educação de Niterói, visto a carga 

burocrática em todos os trâmites, por vezes pouco claros e a falta de comunicação entre os 

departamentos institucionais. Outra limitação  para a construção desse estudo foi encontrar 

pesquisas que abordassem como objeto de pesquisa a saúde mental docente, pois a grande 

maioria das pesquisas encontradas  referem-se à saúde mental discente. Dessa maneira, foi 

preciso realizar várias buscas em bases de dados que aproximassem dessa temática, 

contribuindo na discussão e fundamentação dessa pesquisa.  

Vale também colocar como dificuldade alguns intervenientes encontrados ao longo da 

coleta de dados como dificuldade de liberação dos participantes pela direção no momento do 

planejamento escolar; dificuldade de espaço físico vazio e sem ruídos para realização do 

momento individual. 

 O fechamento das unidades escolares por tempo indeterminado por conta da 

pandemia da COVID-19 e a necessidade de adequação metodológica e aplicação da entrevista 

na modalidade online, gerou algumas limitações como falta de habilidade dos participantes no 

uso do aplicativo Hangouts; recursos tecnológicos insuficientes como  falta de computadores, 

pouca capacidade de memória no celular e problemas com a conexão da internet.  
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               Frente ao momento de isolamento social, outras limitações na coleta de dados foram 

encontradas, são elas: dificuldade de horário para a entrevista, tendo como motivos: o 

acúmulo das atividades domésticas, ministrar aulas online, atividades remotas dos filhos, 

recusa em participar da chamada de vídeo. 

Nesse sentido, os resultados desse trabalho e a análise das falas dos docentes a respeito 

ao desafio diário da profissão,  discutidos nessa pesquisa, devem ser amplamente divulgados, 

pois poderão de fato subsidiar e até provocar diversos profissionais e gestores de políticas 

públicas para a temática do cuidado com a saúde mental dessa categoria profissional.  

Ademais, o estudo poderá contribuir para o delineamento acerca da evolução do 

conhecimento em Ciências do cuidado em saúde no que diz respeito a proposta do Mestrado 

acadêmico do PACCS/UFF; para a ampliação das pesquisas em Trabalho, Saúde e Educação 

do NUPETSE, núcleo de pesquisa ao qual se insere esse estudo com vistas a saúde mental do 

trabalhador da educação; dar visibilidade a necessidade do cuidado com a saúde do 

trabalhador; não obstante  colaborar com o conhecimento das condições de trabalho docente 

da região estudada, a fim de oferecer subsídios para o fomento de discussões entre o poder 

público municipal e os representantes da categoria, com um olhar atento para as demandas da 

organização do trabalho na escola.    

Ratifica-se que o estudo não se esgota com a conclusão desta pesquisa, mas deixa o 

incentivo para que novos estudos sejam realizados, visto que o docente dos anos iniciais do 

ensino fundamental, mostra que seu trabalho é um diferencial para a educação pública de 

qualidade, pois serve como base da educação dos futuros cidadãos nos diferentes níveis de 

ensino, e sua condição mental é crucial para a construção de resultados positivos para o 

sucesso escolar. 

Deixamos como recomendação a possibilidade de novos estudos, a partir dos 

resultados e  a elaboração de outras estratégias de intervenção para a promoção e prevenção 

da saúde mental docente com implementação e validação de tais estratégias na rede de 

educação pública do município pesquisado, bem como nos demais municípios da federação. 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Vanessa Ramos Lourenço, mestranda do Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em Saúde, 

da EEAAC-UFF, sob orientação da Profa. Pós Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente,venho convidá-

lo (a) a participar da pesquisa intitulada: PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL E 

A RELAÇÃO COM A SAÚDE MENTAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE 

NITERÓI. 

Nome do participante:______________________________________________________. 

Idade:______anos  

A temática abordada justifica-se, pois consta na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em 

Saúde no Eixo 1 –Ambiente, trabalho e saúde, subitem 1.1 Avaliação do impacto econômico para o 

SUS relativo a acidentes, doenças e agravos relacionados ao trabalho; 1.2 Análise da ocorrência de 

suicídio associada a processo, ambiente e relações de trabalho (BRASIL, 2018). 

Dados do Ministério da Saúde demonstram que, no Brasil, 22% da população precisa 

ou precisará de algum atendimento em saúde mental, destes 22%, 3% tem algum transtorno mental 

grave, 12% necessitam de algum atendimento, nesse grupo englobam os deprimidos e ansiosos e 6% 

dos atendimentos é ocasionado pelo uso de álcool e drogas (BRASIL,2002). 

Objetivo: Compreender a prática docente no ensino fundamental  dos anos iniciais  e as influências na 

saúde mental do professor. 

Será aplicada uma entrevista semistruturada com roteiro previamente estabelecido, em horário 

de trabalho do participante, onde o mesmo poderá relatar sua visão sobre a prática docente e a possível 

relação com a sua saúde mental. A participação será registrada pela pesquisadora através de anotações 

e gravações com dispositivo digital, e transcritas em sua íntegra para fins de análise. A participação 

dos docentes nos dois momentos da pesquisa será mediante concordância com o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido, assinado no ato da entrevista semiestruturada, conforme a resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

O S.r. (a) não terá nenhum custo ou qualquer compensação financeira, não havendo qualquer 

ônus para o participante. Todas as informações oferecidas na pesquisa assim como a identidade do 

participante serão mantidas em sigilo. Quantos os possíveis riscos de quebra de sigilo e vazamento de 

dados pessoais, estes serão minimizados da seguinte forma: Os dados obtidos nas respostas do 

questionário serão guardados e protegidos por senha  de acesso restrito apenas aos pesquisadores e 

suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, ou seja, em nenhum momento será 

divulgado seu nome em qualquer fase do estudo, pois as respostas serão identificadas por códigos 

criados pela pesquisadora. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade 
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será assegurada. Os dados coletados poderão ter seus resultados divulgados em eventos, revistas e/ou 

trabalhos científicos.  

Sua participação é opcional, isto é, a qualquer momento pode recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou desistir de participar e retirar o seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

em sua relação com o pesquisador ou com a instituição na qual trabalha. 

Espera-se, com os resultados alcançados nesta pesquisa, a possibilidade de criação de 

propostas de prevenção e promoção da qualidade de vida dos professores. Acredita-se que essa 

pesquisa trará contribuições para o Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em Saúde –PACCS, 

por compor mais uma produção em pesquisa, para o Núcleo de Pesquisa em Trabalho, Saúde e 

Educação – NUPETSE, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa– Universidade Federal 

Fluminense, onde este estudo encontra-se inserido. 

O estudo contribuirá, sobretudo, para a saúde pública, tendo em vista a importância do 

cuidado com a saúde mental do trabalhador e a promoção da qualidade de vida no trabalho docente. 

Qualquer dúvida que o participante tiver sobre a pesquisa ou algum procedimento relacionado 

deve dirigir-se a pesquisadora Vanessa Ramos Lourenço, telefone(21) 99478-7806, email: 

lalexca36@gmail.com ou ao Comitê de ética da UFF, telefone (21) 2629-9189. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo  

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes 

tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação espontânea. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: e-mail: 

etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189. 

 

Eu, ____________________________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como participante, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 
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Niterói, _____ de ____________ de _______ 

______________________________________________________________________ 

(nome e assinatura do participante) 

________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável 
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APÊNDICE C: CESSÃO DE DIREITOS SOBRE DEPOIMENTO ORAL 

 

Pelo presente documento, eu, _______________________________, declaro ceder à 

Pesquisadora Vanessa Ramos Lourenço, brasileira, casada, residente e domiciliada em  

Niterói, Rio de Janeiro, aluna do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado 

em Saúde – EEACC – UFF/RJ, os direitos de utilização do depoimento de caráter histórico e 

documental que prestei à mesma, no dia ____, de ________________ de 2019; num total 

aproximado de ________________ de_____________gravação. 

            A referida pesquisadora fica constantemente autorizada a utilizar, divulgar e 

publicar, para fins culturais e científicos, o mencionado depoimento, no todo ou em parte, 

editado ou não, bem como permitir a terceiros o acesso ao mesmo para fins idênticos, sendo 

preservada sua integridade e sigilo, o qual será resguardado mediante a utilização do 

pseudônimo. 

 

Niterói, _______ de __________________ de 2019. 

 

____________________________________________________________ 

Participante 

 

_______________________________________________________ 

Pesquisadora 
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APÊNDICE D: ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC 

PROJETO DE PESQUISA PARA O PROGRAMA  

ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

CURSO DE MESTRADO 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA) 

Pesquisa:“Prática docente no ensino fundamental e a relação com a saúde mental dos professores da 

rede pública de Niterói” 

Pesquisadora: Vanessa Ramos Lourenço 

Professora orientadora: Geilsa Soraia Cavalcante Valente 
 

Caracterização do participante: 

 

Nome (Iniciais):____________________ Data de Nascimento:_____/_____/_______ 

Gênero:      Feminino(   )        Masculino(    ) 

Tempo de formação docente:______________________ 

Tempo como regente no ensino fundamental:____________________________ 

 

 

Pergunta desencadeadora: 

 

Quais situações na sua prática profissional podem afetar a sua saúde mental?  
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ANEXOS 

ANEXO I: CERTIFICADO DE TRABALHO PREMIADO 

 

 

 



UFF - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ANTÔNIO PEDRO/ FACULDADE DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE - HUFMUFF 

Continuação do Parecer: 3.941.998 

 

 

ANEXO II: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Prática docente no ensino fundamental e a relação com a saúde mental dos 

professores da rede pública municipal 

Pesquisador: VANESSA RAMOS LOURENÇO 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 25831019.5.0000.5243 

Instituição Proponente: Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde ¿ PACCS 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.941.998 

 

Apresentação do Projeto: 

Desenho do Estudo: 

Pretende-se desenvolver este estudo no intuito de avaliar a prática dos docentes do ensino fundamental 

dos anos iniciais, em sete escolas que fazem parte da rede municipal e a relação com a sua saúde mental. 

Refere-se a uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa. As técnicas utilizadas na coleta de dados serão 

o Instrumento de Avaliação Global do Nível de Saúde Mental (AG-NSM) criado por Valente, Cortez e 

Sequeira (2017), para conhecer o perfil da saúde mental dos participantes, e a técnica da entrevista 

semiestruturada para investigar as impressões sobre a relação da prática na saúde mental docente. Os 

dados da entrevista serão analisados com base na análise de conteúdo de Bardin (2011). Os dados 

recolhidos através da escala AG-NSM serão editados numa base especificamente criada para o efeito no 



UFF - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ANTÔNIO PEDRO/ FACULDADE DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE - HUFMUFF 

Continuação do Parecer: 3.941.998 

 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0 do Windows. A edição dos dados 

pessoais, que identifique os docentes, será efetuada separadamente da base geral dos mesmos, para 

garantir a sua confidencialidade. O conjunto das informações recolhidas será inicialmente analisado de 

acordo com a metodologia descritiva usual, após a sua informatização. Após a avaliação das características 

de distribuição amostral, as variáveis quantitativas contínuas serão descritas através de medidas de 

tendência central (médias) e dispersão (desvio padrão), se normalmente distribuídas, e recorrendo à 

mediana, âmbito de variação e quartis, nas que apresentem outro tipo de distribuição, nomeadamente após 

tentativa de transformação. As variáveis quantitativas serão comparadas pela prova t de Student, análise de 

variância (ANOVA) e coeficiente de correlação de Pearson ou equivalente aos não paramétricos. Para 

analisar a associação entre variáveis nominais, as distribuições de frequências serão estudadas recorrendo 

ao teste Qui-Quadrado ( 2), com correção de Yates, quando o valor esperado em algumas células for inferior 

a 20 e quando esse valor for inferior a cinco utiliza-se a técnica exata de Fischer, para afirmar ou refutar a 

hipótese da pesquisa, de que a prática docente do ensino fundamental dos anos iniciais das escolas 

municipais influencia na saúde mental dos professores. 

 

RESUMO: 

Este projeto pretende avaliar a prática dos docentes do ensino fundamental dos anos iniciais,em sete 

escolas que fazem parte da rede municipal e a relação com a sua saúde mental. Refere-se a uma pesquisa 

de abordagem quanti-qualitativa. As técnicas utilizadas na coleta de dados serão a entrevista 

semiestruturada para investigar a relação da prática na saúde mental docente, onde os dados serão 

analisados com base na análise de conteúdo de Bardin (2011) e o Instrumento de Avaliação Global do Nível 

de Saúde Mental (AGNSM) criado por Valente, Cortez e Sequeira (2017), para conhecer o perfil da saúde 

mental dos participantes, onde os dados recolhidos serão editados numa base especificamente criada para 

o efeito no programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0 do Windows. Os dados 

serão triangulados durante o estudo. O aprofundamento das pesquisas sobre este tema é importante, pois 

esse fenômeno atual pode afetar a qualidade de vida dos trabalhadores da educação e a aprendizagem dos 

alunos. 

 

Hipótese: 

A prática docente do ensino fundamental dos anos iniciais das escolas municipais influencia na saúde 

mental dos professores. 
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Metodologia Proposta: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, que propõe apresentar o perfil da saúde mental 

docente e sua visão a respeito da prática e a relação com a sua saúde mental. A caracterização do perfil 

torna importante compreender quem é o docente, seus aspectos positivos e negativos, de modo que as 

características gerais podem influenciar significativamente no sofrimento psíquico destes trabalhadores. A 

abordagem utilizada será quanti-qualitativa, do tipo de pesquisa de campo,que faz parte do projeto “guarda- 

chuva” da referida orientadora intitulado “A saúde mental do docente e do estudante do ensino superior de 

enfermagem – entre a satisfação, a produtividade e o envolvimento no processo ensino-aprendizagem” 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense, sob o n. 836.513 de 17/10/2014, de acordo com a Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2012) do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). Os dados serão triangulados durante a análise. Segundo Minayo 

(2014), é possível na pesquisa científica a complementaridade das abordagens metodológicas conforme 

particularidades do objeto de pesquisa, neste caso a pesquisa quantitativa avaliará a o fenômeno saúde 

mental docente, e a pesquisa qualitativa irá analisar a visão dos docentes sobre sua prática e sua a relação 

com a sua saúde mental. 

O cenário da pesquisa serão sete escolas do Ensino Fundamental dos anos iniciais do município de 

Niterói localizadas no Pólo sete. A seleção da amostra deu-se pela técnica da conveniência, pois trata-se de 

uma população de fácil acesso para a pesquisadora, pois a mesma faz parte do corpo docente de uma das 

escolas que compõe o referido Pólo, favorecendo a operacionalidade e o acesso aos participantes da 

pesquisa. As escolas ficam localizadas no Município de Niterói, Região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro, situadas nos bairros Várzea da Moças, Itaipu, Rio do Ouro, Piratininga, São Francisco e Cafubá. As 

unidades escolares estão distribuídas nas Regiões Administrativas: Oceânica, Leste e Praias da Baía.Será 

realizado contato telefônico com a direção das escolas campo da pesquisa, para autorização e 

agendamento da visita às Unidades Escolares. 

Na primeira etapa a pesquisadora participará de uma reunião de planejamento de equipe realizada em 

cada unidade escolar cenário da pesquisa, onde irá apresentar o projeto de pesquisa 
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e convidará os docentes regentes do 1º ano ao 5º ano de escolaridade a participar das duas etapas da 

coleta de dados que são: a entrevista semiestruturada e o preenchimento do instrumento AG-NSM, onde a 

entrevista será realizada após as assinaturas dos participantes no TCLE no momento da visita à Unidade 

Escolar, como concordância em participar dos dois momentos da coleta de dados. 

A segunda etapa será o envio do instrumento AG-NSM para preenchimento on-line, no formato Google 

forms, através do aplicativo Whatsapp. Os 121 docentes referem-se ao número total de docentes regentes 

do 1º ao 5º ano de escolaridade nas 7 escolas que fazem parte do campo da pesquisa. 

 

Metodologia de Análise de Dados: 

Os dados recolhidos através da escala AG-NSM serão editados numa base especificamente criada para 

o efeito no programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0 do Windows. A edição 

dos dados pessoais, que identifique os docentes, será efetuada separadamente da base geral dos mesmos, 

para garantir a sua confidencialidade. O conjunto das informações recolhidas será inicialmente analisado de 

acordo com a metodologia descritiva usual, após a sua informatização. Após a avaliação das características 

de distribuição amostral, as variáveis quantitativas contínuas serão descritas através de medidas de 

tendência central (médias) e dispersão (desvio padrão), se normalmente distribuídas, e recorrendo à 

mediana, âmbito de variação e quartis, nas que apresentem outro tipo de distribuição, nomeadamente após 

tentativa de transformação. As variáveis quantitativas serão comparadas pela prova t de Student, análise de 

variância (ANOVA) e coeficiente de correlação de Pearson ou equivalente aos não paramétricos. Para 

analisar a associação entre variáveis nominais, as distribuições de frequências serão estudadas recorrendo 

ao teste Qui-Quadrado ( 2), com correção de Yates, quando o valor esperado em algumas células for inferior 

a 20 e quando esse valor for inferior a cinco utiliza-se a técnica exata de Fischer. O uso da escala AGNSM 

poderá avaliar a capacidade do docente em termos de gestão das variáveis positivas que integram a saúde 

mental, fazer a sua correlação com a satisfação nas atividades que exerce, a partir de indicadores de 

resultado como a produtividade e o envolvimento no processo ensino-aprendizado, no sentido de contribuir 

para facilitar o 
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conhecimento dos perfil dos docentes.O instrumento AGNSM é composto por três partes:1) A análise inicia 

-se com uma descrição da amostra em estudo, onde a primeira parte é composta por 15 itens de cotação 

das características individuais dos participantes da pesquisa como: faixa etária, formação, estado civil, 

rendimento, religião, estado marital, estado parental.Posteriormente,investiga as características individuais e 

clínicas dos participantes da pesquisa, sendo subdividida em: histórico familiar, medicamento controlado, 

situação laboral, atividade voluntária, drogas, moradia, alimentação, lazer, atividade física e amigos.2) A 

segunda parte também contém 15 itens onde pretende investigar como o participante se sente consigo 

mesmo e como tudo tem acontecido durante as últimas 4 semanas. Tem uma cotação que oscila entre 15 e 

75, sendo que um maior valor corresponde a uma melhor saúde mental. Os valores entre 15 a 30 

correspondem a vulnerabilidade, entre 30 a 60 como boa saúde mental e superior a 60 como uma ótima 

saúde mental; 3) A terceira parte têm 31 itens e coleta dados como o participante lida com suas emoções e 

sentimentos, tem uma cotação que oscila entre 31 e 155, sendo que um maior valor corresponde a uma 

melhor saúde. Nesta parte a cotação entre 31 e 62 corresponde a vulnerabilidade, entre 62 e 124 sugere 

boa saúde mental e superior a 124 aponta para saúde mental ótima.Para a análise dos dados da entrevista 

será utilizada a análise temática de conteúdo baseada na análise de conteúdo de Bardin (2011):1)Pré- 

análise, 2) Exploração do material, 3) Tratamento dos resultados obtidos.A interpretação será a partir da 

atribuição de significado válido aos resultados encontrados por meio da categorização por aproximação de 

sentido, definindo as unidades de registro (UR) e acrescentando a elas as informações fornecidas através 

da análise de conteúdo com base na análise de Bardin (2011). A análise de conteúdo pretende 

compreender criticamente o sentido implícito ou explícito das mensagens que expressam os problemas 

humanos, inclusive o que há além das palavras. (SEVERINO, 2007) 

 

Critérios de Inclusão 

Os participantes serão os docentes dos anos iniciais, ou seja, do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, 

em efetivo cargo de regência, que concordarem em participar dos dois momentos da pesquisa, que são a 

entrevista semiestruturada e a aplicação do instrumento de Avaliação Global do Nível de Saúde Mental (AG- 

NSM). 
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Critérios de Exclusão 

Não se aplica. 

 
Desfecho Primário 

Conhecer o perfil da saúde mental dos docentes do ensino fundamental dos anos iniciais da rede 

municipal. 

 
Desfecho Secundário: 

Identificar a relação da prática docente com a saúde mental dos professores do ensino fundamental dos 

anos iniciais da rede municipal. 

 
Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Compreender a prática docente no ensino fundamental dos anos iniciais e as influências na saúde 

mental do professor. 

 
Objetivo Secundário: 

Descrever o perfil da saúde mental docente no ensino fundamental dos anos iniciais da rede municipal e 

analisar a relação da prática docente com a saúde mental dos professores do ensino fundamental dos anos 

iniciais da rede municipal. 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

O preenchimento online do instrumento AG-NSM não oferece risco imediato ao participante, porém 

considera-se a possibilidade de um risco subjetivo, pois algumas perguntas podem remeter à algum 

desconforto, evocar sentimentos ou lembranças desagradáveis ou levar à um leve cansaço após preenchê- 

lo. Caso algumas dessas possibilidades ocorram, o participante poderá optar pela suspensão imediata do 

preenchimento. O questionário terá identificação dos participantes, como nome, apenas para a codificação 

da pesquisadora, porém estes serão citados no corpo da pesquisa a partir de códigos criados com as iniciais 
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do nome. Quantos os possíveis riscos de quebra de sigilo e vazamento de dados pessoais estes serão 

minimizados da seguinte forma: 1) Os dados obtidos nas respostas do questionário serão guardados e 

protegidos por senha de acesso restrito apenas aos pesquisadores. 2) As entrevistas semiestruturadas 

serão identificadas pelo código criado com as iniciais do nomes, transcritas na sua íntegra e guardadas e 

protegidas também pela senha de acesso restrito aos pesquisadores. 

 

Benefícios: 

Este estudo irá aprofundar o conhecimento sobre a relação entre a prática docente e a saúde mental do 

professor, conhecer o perfil da saúde mental dos docentes, bem como, os saberes sobre suas práticas 

laborativas e suas vivências no cotidiano na escola. Portanto, possibilitará a criação de propostas futuras de 

promoção de saúde com foco na saúde mental do professor da rede municipal. 

 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto completo foi apresentado de forma revisada e está adequado, apresentando a metodologia 

detalhada e o objetivo geral da pesquisa. Os dados da plataforma Brasil foram equalizados em relação ao 

projeto completo. A hipótese foi retirada, por não estar de acordo com o tipo metodológico de pesquisa. O 

desfecho primário foi refeito e amadurecido, demonstrando melhor os resultados esperados da pesquisa. 

O TCLE apresenta linguagem clara e objetiva, e foi devidamente atualizado com as informações 

pertinentes necessárias, principalmente sobre o contato dos participantes com o CEP-UFF. O cronograma 

de pesquisa foi atualizado e está de acordo com as regras e normas da CONEP. 

Visto que as pendências contidas no último parecer consubstanciado foram devidamente atendidas e 

não há agravo ético aparente aos participantes desta pesquisa, este CEP entende que este projeto deva ser 

APROVADO. 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

1) Folha de Rosto assinada e carimbada pela vice-coordenadora do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde, Vera Maria Sabóia. 

2) Equipe de pesquisa cadastrada corretamente na Plataforma Brasil. 

3) Projeto de Pesquisa Completo foi apresentado de forma adequada. 

4) Termo de Anuência Institucional (TAI) assinado e carimbado pela coordenadora do Núcleo de Estágios da Fundação 

Municipal de Educação de Niterói, Solange Santiago Ferreira. 

5) Cronograma apresentado dentro dos parâmetros adequados, e de acordo com as regras da CONEP. 

6) Orçamento Detalhado: apresentado e coerente com as análises a serem realizadas e se tem descrição dos itens. 

7) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): corrigido em relação ao e-mail de contato com o CEP-UFF, 

conforme solicitado, estando devidamente adequado ao uso e de acordo com as regras e normas da CONEP. 

 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O colegiado deste CEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na 

Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se pela APROVAÇÃO deste projeto. 

 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 19/02/2020  Aceito 
do Projeto ROJETO_1460028.pdf 09:28:57  

Outros cartarespostaII.doc 19/02/2020 VANESSA RAMOS Aceito 
  09:24:15 LOURENÇO  

TCLE / Termos de TCLE.doc 19/02/2020 VANESSA RAMOS Aceito 
Assentimento /  09:21:31 LOURENÇO  

Justificativa de     

Ausência     

Cronograma CRONOGRAMA.docx 19/02/2020 VANESSA RAMOS Aceito 
  09:21:12 LOURENÇO  
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Outros cartaresposta.doc 18/12/2019 VANESSA RAMOS Aceito 
  16:30:50 LOURENÇO  

Projeto Detalhado / Projeto.doc 18/12/2019 VANESSA RAMOS Aceito 
Brochura  16:30:27 LOURENÇO  

Investigador     

TCLE / Termos de Depoimentooral.docx 27/10/2019 VANESSA RAMOS Aceito 
Assentimento /  13:38:41 LOURENÇO  

Justificativa de     

Ausência     

Outros entrevista.docx 26/10/2019 VANESSA RAMOS Aceito 
  20:12:13 LOURENÇO  

Outros AGNSMinstrumentodeavaliacaoglobal.d 26/10/2019 VANESSA RAMOS Aceito 
 Ocx 19:55:29 LOURENÇO  

Declaração de anuencia.jpeg 26/10/2019 VANESSA RAMOS Aceito 
Instituição e  19:52:57 LOURENÇO  

Infraestrutura     

Folha de Rosto folharosto.pdf 26/10/2019 VANESSA RAMOS Aceito 
  19:52:05 LOURENÇO  
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