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RESUMO: Este estudo trata-se de uma pesquisa educacional de abordagem qualitativa acerca da
Formação Continuada do Professor e sua relação com a investigação das estratégias de
enfrentamento dos fatores estressantes inerentes ao exercício da docência. Foram utilizados
questionários como ferramenta para análise dos dados coletados sobre a perspectiva de investigar de
maneira comparativa dois grupos compostos por professores da educação básica da cidade de
Aracaju, um grupo composto por professores da educação básica da rede pública e outro da rede
privada. De acordo com os dados analisados, pode-se concluir que as duas classes apresentam fatores
e estratégias de enfrentamentos distintos em relação ao grau de incidências presentes no contexto
pesquisado, sendo coincidente apenas no que tange os fatores relacionados à valorização
profissional.

Palavras-Chave: Docência, Stress, Formação Continuada.

ABSTRACT: This study is an educational research with a qualitative approach about the Continuing
Teacher Education and its relationship with the investigation of coping strategies of stressors
inherent to the teaching practice. Questionnaires were used as a tool to analyze the data collected
from the perspective of comparatively investigating two groups composed of teachers of basic
education in the city of Aracaju, one group composed of teachers of basic education from public and
another from private schools. According to the data analyzed, it can be concluded that both classes
have different factors and coping strategies in relation to the degree of incidences present in the
researched context, being coincident only with regard to factors related to professional valuation.

Keywords: Teaching, Stress, Continuing Education.

RESUMEN: Este estudio es una investigación educativa con un enfoque cualitativo sobre la
Formación Continua de Maestros y su relación con la investigación de estrategias de afrontamiento
de estresores inherentes a la práctica docente. Los cuestionarios se utilizaron como una herramienta
para analizar los datos recopilados desde la perspectiva de investigar comparativamente dos grupos
compuestos por maestros de educación básica en la ciudad de Aracaju, un grupo compuesto por
maestros de educación básica de escuelas públicas y otro de escuelas privadas. Según los datos
analizados, se puede concluir que ambas clases tienen diferentes factores y estrategias de
afrontamiento en relación con el grado de incidencia presente en el contexto investigado,
coincidiendo solo con los factores relacionados con la valoración profesional.

Palabras clave: enseñanza, estrés, educación continua.
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INTRODUÇÃO

A formação continuada, entendida como parte do desenvolvimento profissional acontece ao longo da
atuação docente, e contribui de maneira significativa para a expansão do conhecimento do professor.
A partir dessa perspectiva, a formação continuada torna-se uma oportunidade de aproximação entre
os processos de mudança que se deseja fomentar no contexto da escola e a reflexão intencional sobre
as consequências destas mudanças. Além disso, destaca-se a preocupação em fomentar o
desenvolvimento de competências em horizontes mais amplos, pautada em pressupostos articulados
não só com o ato pedagógico, mas pela prevenção e soluções de problemas que afetem seu
desempenho profissional.

O papel do professor ampliou-se nos últimos anos, e para assumir as novas funções que lhe são
atribuídas, exige-se dele o domínio de uma ampla série de habilidades pessoais. Dessa forma os
professores sofrem as consequências da exposição à um aumento da tensão no exercício do seu
trabalho, corroborando para uma maior proliferação do stress docente. A literatura sobre a profissão,
considera a docência como altamente estressante e em geral repercute na saúde física, mental e sem
dúvida na sua prática pedagógica.

Cumpre lembrarmos que os professores fazem parte de um amplo grupo heterogêneo, por tanto, há
nessa classe atribuições distintas, desafios e recompensas que dependem do contexto ao qual estão
inseridos. No caso da realidade educacional brasileira, a depender do tipo de escola, pública ou
privada, pode-se pensar em experiências e práticas diferenciadas, com culturas especificas que iram
desembocar determinados estressores e desgaste emocional ao professor (CARLOTTO 2010).

Em todos seus níveis de atuação, os docentes estão sobre os riscos de estressores em potencial, que
quando percebidos como tais tornam-se uma categoria profissional de grande possibilidade de
desenvolvimento do stress.

Portanto, esse estudo trata-se de uma análise comparativa entre docentes da rede pública e privada da
cidade de Aracaju para descrever as medidas adotadas pelos docentes da rede pública e privada da
cidade de Aracaju para lidar e conviver com as situações de stress e avaliar o bem-estar docente da
rede pública e privada no ambiente de trabalho. De modo particular trataremos nesse estudo os
impactos referentes à profissão docente, que ainda é relativamente recente em relação a outros
campos de atuação.

REFLEXÕES SORBRE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO STRESS

O exercício da docência é altamente estressante como aponta a literatura sobre a profissão, e em
geral repercute na saúde física, mental e sem dúvida no seu desempenho profissional do professor. O
que lhes dá o status de uma das profissões mais estressantes do mundo na atualidade segundo a
Organização Internacional do Trabalhador (OIT).

Segundo Carlotto (2010) o oficio do professor na atualidade, independentemente do nível de ensino
que atue, da instituição ser pública ou privada, configura-se como uma profissão alvo de inúmeras
situações corroborativas ao estrese devido aos diversos fatores psicossociais que permeiam seu
contexto de trabalho.

A tarefa do professor transbordou a mediação do processo de conhecimento do aluno, indo além da
sala de aula. O professor deve fazer trabalhos administrativos, planejar, investigar, se atualizar,
orientar alunos e atender os pais. Também deve organizar tarefas extraescolares, ser ativos nas
reuniões da coordenação, entre outras atribuições agora inerentes ao seu papel. Na LDB nº 9.394/96,
estão presente nos seus artigos 12, 13 e 14 as competências dos estabelecimentos de ensino e dos
professores revelando que no plano legal, de fato o trabalho docente extrapolou as salas de aulas.
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Sendo o trabalho um elemento da condição da existência humana, este tem significado e
consequências distintas para cada trabalhador, o que o torna paradoxal o tema equilíbrio ou fadiga
pelo trabalho, como afirma Dejours (1994) “o paradoxo psíquico do trabalho: fonte de equilíbrio
para uns, é a causa de fadiga para outros” (p. 22). Para que o trabalho possa causa satisfação, é
fundamental que o ambiente do trabalho seja agradável, pois a maneira que a fadiga crônica se
apresenta no trabalhador, compromete de modo generalizado as suas relações, autoestima,
desenvolvimento pessoal e saúde.

Segundo Sobrinho (2002) o stress é um estado geral de tensão também fisiológica e que tem uma
relação direta com as demandas do ambiente. O stress ocupacional do professor, por exemplo,
constitui-se em experiência individual, extremamente desagradável, associada a sentimentos de
hostilidade, tensão, ansiedade, frustração e depressão, desencadeados por estressores localizados no
ambiente de trabalho.

A condição saudável do trabalhador não depende somente da sua condição como individuo ou até
mesmo das condições favoráveis disponíveis pelo ambiente de trabalho. “Depende também de um
jogo movimentado na relação e na forma como um e outro fator integram o espaço organizacional”
(CARLOTTO, 2010, p.17). Na relação saúde-trabalho, satisfação-insatisfação e sofrimento-prazer,
os profissionais devem-se mobilizarem sua inteligências e seus recursos disponíveis na tentativa de
buscar soluções criativas de tornar a atividade desenvolvida possível e , ao mesmo tempo obter
resultados positivos no exercício de suas atividades. O stress docente é compreendido como:

(...) um conceito complexo que contempla um conjunto de respostas
cognitivas, afetivas e comportamentais que ocorrem nas situações de trabalho
em que os professores interpretam as condições ambientais como exigências
que ultrapassam os recursos pessoais. (PICADO, 2009 p. 12).

No que diz respeito aos professores brasileiros, muitas são as críticas dirigidas aos mesmos. O
professor tem sido acusado de baixa qualificação profissional e de despreparo para lidar
adequadamente com as contradições da escola. Porém é necessário fazer-lhe justiça e creditar a seu
favor as dificuldades enfrentadas no seu cotidiano, visto que o tempo que permanece na escola é o
mínimo necessário para ministrar aulas, restando-lhe pouquíssimo de tempo para as outras atividades
inerentes ao seu trabalho.

Os fatores que contribuem para o stress ocupacional do professor vão desde as características
individuais do sujeito passando pelo estilo de relacionamento social no ambiente de trabalho e de
modo geral as condições em que o trabalho é realizado.

A literatura acerca do stress docente aponta algumas estratégias para o auxílio do enfrentamento
sadio das situações estressantes. Concordamos com Lipp (2002) ao apontar que a primeira e
fundamental delas é o reconhecimento de seus fatores. Meleiro (2002) evidencia algumas fontes de
stress do professor, como as temperaturas elevadas das salas de aula, a iluminação inadequada, o
barulho intenso, o número excessivo de alunos, as atividades extraclasse, dentre outros fatores que
demandam um maior esforço e sobrecarregam os professores.

Esteve (1999) elucida um conjunto de fatores estressantes inerente a pratica docente. Aos quais
dividiu em secundários (contextuais) e primários. Quanto aos fatores secundários o autor refere-se à:
modificação no papel do professor (que atribui novas funções decorrentes da burocratização da
profissão) e dos agentes tradicionais de socialização (a transferência dos papéis educativos da família
para escola); função docente (contestação e contradições); modificação do contexto social
(multiculturalidade e exigência de inclusão); redefinição dos objetivos do sistema de ensino e o
avanço do conhecimento (massificação do ensino e alterações de metodologias de ensino);
fragilização social da imagem do professor. Os fatores primários destacados por ele são: debilidades
dos recursos materiais e condição de trabalho; violência nas escolas; esgotamento docente e o
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acumulo das exigências ao professor.

O stress docente está relacionado a variáveis internas (características da personalidade) e externas
(conjuntura político-social, características de trabalho, dinâmica familiar). De acordo com Leite e
Souza (2007) no que se referem aos problemas enfrentados pelos professores, a literatura encontra-se
em comum acordo, destacando aspectos como: precárias condições de trabalho (temperatura, ruído,
iluminação, espaço físico, material didático); organização do trabalho (multiplicidade de tarefas
diferenciadas e simultâneas, perda da autonomia, padronização do currículo, novas exigências de
qualificação, falta de acompanhamento técnico, horas extras); físicos (posturas incômodas, uso
elevado e frequente da voz); relacionais ( políticas educacionais autoritárias, falta de dialogo com a
administração e a equipe técnica, dificuldade nas relações com as famílias dos alunos, insuficiências
de laços de cooperação, falta de valorização do trabalho realizado, disciplina dos alunos); sociais (
baixos salários, trabalho em mais de uma escola, violência na escola, imagem errônea da opinião
pública sobre o professor).

No que diz respeito ao fator relacional outros problemas que podem ser destacados é a
responsabilização do professor pela má qualidade do ensino. O que na verdade a perda da qualidade
do ensino estar mais atrelado a discrepância entre as políticas públicas educacionais autoritárias e as
condições matérias de ensino oferecidas aos professores.

Outro ponto que merece destaque no fator relacional é a falta de laços de cooperação entre
professor-aluno e professor-colega. A relação professor- aluno nem sempre se dar de maneira
positiva, o que torna o ambiente da sala de aula em uma fonte de stress.

Inúmeros são os problemas enfrentados pelos professores no exercício da sua profissão, no entanto
vale lembrar que os professores não pertencem a um grupo uniforme, há nessa classe distintas
atribuições, desafios e recompensas que dependem do contexto ao quais seus membros estão
inseridos.

Aspectos como localização geográfica, condições salarias, condições físicas e
pedagógicas, perfil de clientela, expectativas de pais e comunidades, entre
outras apresentam-se de forma diferenciada, podendo configurar-se como
incentivos ou em estressores importantes (CARLOTTO, 2010 p. 29).

Ainda de acordo com autora supracitada, diante da realidade educacional brasileira a depender do
tipo de escola pública ou privada, pode-se pensar em experiências e práticas diferenciadas que de
acordo com a gestão dessas escolas e sua relação com o mercado apresentam culturas especificas que
iram desembocar determinados estressores e desgaste emocional ao professor.

Para que haja uma redução dos agentes estressores, faz-se necessário entender sua essência e
mecanismos e, na mesma medida procurar aumentar a resistência ao stress, promovendo a melhoria
da saúde. A importância da identificação da fonte do stress se dá pela razão de que os fatores
estressantes podem não ter a mesma repercussão em todas as pessoas (LIPP, 2002). Tendo
identificado a fonte do stress é de suma importância constatar se é passivo de mudança ou não, é ai
que os professores deverão utilizar de estratégias e recurso internos para o enfrentamento do stress.

Um dos primeiros estudos empíricos feitos sobre as estratégias espontâneas utilizadas pelos docentes
no controle do stress foi realizado por Kyriacou (1980). Onde o autor identificou três formas
fundamentais de coping utilizados pelos professores. A primeira delas consiste em expressar
sentimentos e procurar apoio, a segunda, desenvolver ações planejadas centradas na resolução do
problema e a terceira, envolver-se em atividades que distraiam ou pensar em outros assuntos
(PINTO; LIMA E SILVA, 2004). Outras estratégias destacadas pelos autores que segundo os
mesmos estão entre as vinte mais frequentes são: tentar manter o problema na perspectiva, tentar
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evitar o conflito e tentar relaxar após o trabalho.

A literatura aponta algumas técnicas para o combate ao stress. Lipp (2002) destaca várias medidas
simples e práticas que podem ajudar a combater o stress, que vai desde espreguiçar-se antes de
levantar da cama até praticar atividades físicas regularmente;

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa educacional de abordagem qualitativa do tipo
descritiva. Para Minayo (1999) a investigação qualitativa requer como atitudes fundamentais a
abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o grupo de investigadores e
com os atores sociais envolvidos. De acordo com Moreira e Caleffe (2008), o valor da pesquisa
descritiva está baseado na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas
melhoradas através da observação objetiva e minuciosa da análise da descrição. Segundo os autores
supracitados, as pesquisas deste tipo têm por objetivo primordial a descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações variáveis.

Esta pesquisa buscou abordar as condições de trabalho dos professores, por meio de uma análise
comparativa dos fatores estressantes inerentes ao exercício da docência entre professores que atuam
na educação básica da rede púbica e privada da cidade de Aracaju e de que maneira os mesmos
reagem frente a esses desafios como forma de minimização do stress. O estudo comparativo entre
amostras do corpo docente das escolas públicas e privadas têm por objetivo apresentar-lhes quanto as
suas características similares e diferentes, pois de acordo com Fachin (2011) o método comparativo
consiste em investigar coisas ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e diferenças.

Inicialmente foram aplicados 50 questionários, divididos em 2 grupos distintos. No entanto, para
análise dos dados foram usados apenas 42 questionários, em virtude do preenchimento incorreto dos
mesmos. Desse modo foram coletados 21 questionários das escolas públicas e 21 questionários das
escolas particulares.

Grupo A composto por 21 professores que atuam na educação básica da rede pública da cidade de
Aracaju de diferentes escolas (5) situadas em diferentes regiões da cidade, sendo 3 escolas
municipais e 2 estaduais. O grupo B correspondente a 21 professores atuantes na educação básica de
da rede privada da cidade de Aracaju, de 4 escolas distintas, também situadas em regiões diferentes
da cidade. As escolas têm características de grande e médio porte, entre as quais são reconhecidas
como referência educacional da cidade e do estado.

Como instrumento para coletas dos dados utilizou-se um questionário adaptado pelos pesquisadores
a partir do questionário desenvolvido por Reinhold (2004) em sua tese de doutorado. Sentido da
vida: Prevenção de stress e burnout do professor. O questionário traz os principais fatores de
stress e estratégias de enfrentamentos do stress apontados pela própria literatura a respeito do stress
docente.

O questionário é uma ferramenta de coleta de dados de pesquisa muito popular, utilizado para
diversos fins. Esse instrumento de pesquisa compõe um elenco de questões que são submetidas a
certo número de pessoas com o objetivo de coletar informações. (FACHIN, 2011). Moreira e Caleffe
(1992), também evidenciam quatro vantagens na utilização do questionário para o
professor/pesquisador: uso eficiente do tempo, anonimato para o respondente, possibilidade de uma
lata taxa de retorno e perguntas padronizadas.

Para a presente pesquisa optou-se a utilização de perguntas de múltiplas escolhas que corresponde a
um conjunto de perguntas fechadas, mas que apresentam um série de possíveis respostas, abrangendo
várias facetas de um mesmo assunto. Este questionário tem por características perguntas de
estimação ou avaliação, que de acordo com Marconi e Lakatos (2011), consistem em emitir um
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julgamento por meio de uma escala com diferentes graus de intensidade para um mesmo item.

O questionário foi dividido em 4 blocos, onde cada bloco é composto por 5 sentenças apontadas pela
literaturas da profissão docente inerente ao stress e estratégias de enfrentamento. O Bloco 1 consiste
nas 5 sentenças que estão relacionadas aos Fatores estressantes inerentes às condições de trabalho. O
Bloco 2 corresponde as 5 sentenças entre a Relação do professor-aluno/ professor-professor
/professor sociedade. O Bloco 3 corresponde s 5 sentenças a respeito da Valorização da profissão e o
Bloco 4 as Estratégias de enfrentamentos.

Todas as sentenças de cada respectivo bloco deviam ser enumeradas sempre na ordem crescente do
numeral 1-5, o número 1 representa a questão de maior incidência ou que mais aproxima da sua
realidade e consequentemente as demais seguirão o mesmo raciocínio, sendo 5 o número que
representa a questão de menor incidência ou que se aproxima da sua realidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante o recolhimento dos questionários, foi feita a verificação dos dados, codificação e
tabulação. A análise foi realizada mediante uma abordagem descritiva dos dados coletados.
Estabelecendo relação dos dados com a literatura.

QUADROS DOS RESULTADOS OBTIDOS NA REDE PARTICULAR

BLOCO 1- Fatores estressantes inerentes às condições de trabalho

Ordem Sentenças

1

A) Ter que levar serviço para casa a fim de cumprir
exigências da escola/realizar tarefas da escola que não
estão diretamente relacionadas ao ensino e/ou burocracia
excessiva.

2 C) Salas de aulas superlotadas.

3 D) Falta de material didático

4

E) Não ter salas adequadas para lecionar as aulas/falta de
recursos materiais.

(Iluminação ruim, temperaturas inadequadas, sucateamento
das salas de aula etc.)

5 B) Sucateamento da escola

Diante do quadro apresentado acima observamos que a maioria dos professores (15) elegeram a
sentença A, presente no bloco 1, como fator mais estressante no exercício do seu trabalho. Sobre isso
Esteves (1995), afirma que nas últimas décadas foi atrelado aos professores um aumento de
exigências, que os atribuem novas responsabilidades, no entanto essas exigências não encontram
suporte nos cursos de formação, conduzindo-os a sofrerem um “choque com a realidade”. Vieira
(2003), ainda destaca que o professor além de exercer a jornada média de 40 horas semanais
costumam buscar outras fontes de renda para ajudar no orçamento mensal além de exercer serviços
domésticos em casa. Esse excesso de atividades junto às tarefas escolares estendidas para casa os
impedem de exercer atividades de lazer, afetando o relacionamento com a família, corroborando a
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para o desgaste emocional.

O quadro segue com a sentença C com um grupo de 13 professores que elegeram as salas de aulas
superlotadas como o segundo fator causador de stress em relação ao demais. A falta de material
didático representado na sentença D do quadro e não ter salas de aulas adequadas para lecionar
correspondente a sentença E aparecem de forma muito equilibradas. Sendo que 9 elegeram a
sentença D e 7 elegeram a sentença E, na respectiva ordem como fatores estressantes. E por último,
como comumente esperado, por se tratar de instituições privadas a sentença B referente ao
sucateamento da escola foi eleita por 11 professores como fator de menor incidência na sua prática
docente.

Corroboramos com Carlotto (2010) que o resultado se justifica por embora as escolas particulares
sejam integrantes do sistema de ensino em suas diretrizes e bases mais gerais, as mesmas mantém
certa autonomia interna que lhes garante alguns privilégios. Gozam de uma maior independência
quanto aos seus recursos financeiros lhes garantindo uma maior manutenção do espaço físico da
escola que corrobora na assistência com condições matérias mais satisfatórias aos professores destas
instituições.

BLOCO 2 - Relação professor –aluno/ professor-professor/ professor sociedade

Ordem Sentenças

1ª A) Trabalhar com alunos desinteressados/desmotivados pelas
atividades da classe.

2ª D) A falta de apoio dos pais para resolver problemas de disciplina
dos alunos.

3ª C) Trabalhar com alunos repetentes e/ou mal preparados nas séries
anteriores.

4ª E) Falta de apoio, intrigas e conflitos com colegas de trabalho.

O referente bloco foi o que apresentou maior equilíbrio nas respostas entre os professores,
acreditamos que a razão é por as sentenças fazerem referência a fatores mais pessoais que dependem
da relação própria do sujeito com o contexto ao qual estão inseridos. As relações humanas são
primordiais na realização comportamental e profissional de um sujeito, embora muito complexas.

O quadro aponta que 11 professores elegeram a sentença A – Trabalhar com alunos
desinteressados/desmotivado pelas atividades da classe, como fator primário no desenvolvimento de
stress no seu ambiente de trabalho. Eleitos de forma equilibrada como os segundos fatores de maior
incidência estão às sentenças D com 7 professores, que corresponde à falta de apoio dos pais para
resolver problemas de disciplina dos alunos, e aqui destacamos que se tratando das instituições
particulares está atrelada também a essa sentença a cobrança excessiva dos pais diante dos
professores no que diz respeito à formação dos filhos. Seguido pela sentença B- Ter alunos
mal-educados, indisciplinados e violentos, com 6 professores que elegeram as duas como segundo
fator de maior incidência. Sendo repetida como o terceiro fator de maior incidência causador de
stress eleito desta vez por 11 professores a sentença D.

O feedback positivo oriundo do cliente é a maior causa de satisfação pessoal e também é
potencialmente a maior causa de insatisfação, desilusão e sofrimento. Sendo o feedback negativo
mais recorrente, sendo poucas as situações em que o cliente elogia o profissional que trabalha bem.
(CARLOTTO 2010). Os professores sentem-se pressionados e sem nenhuma motivação proveniente
dos pais. Huberman (1993, apud. CARLOTTO, 2010), em seu estudo realizado com professores
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suíços identificou que o maior motivo de Burnout nos professores é o mau relacionamento com a
clientela.

Outro estudo realizado por Carlotto e Palazzo (2006) com 190 professores de escolas particulares
revelou que o mau comportamento dos alunos foi um dos fatores de stress. A relação entre os
professores e alunos refere-se a um assunto de alta complexidade, reconhecemos que há vários
fatores que permeiam e interferem diretamente no processo ensino-aprendizagem. De acordo com
Batista e Elmoor (1999) “educar é algo que exige que os dois polos da relação, aluno e professor
estejam do mesmo lado, ainda que com tarefas opostas”. (p.154). Sendo assim, é preciso essa relação
seja equilibrada e harmoniosa. Os autores alegam que a violência escolar influi nos educadores e na
qualidade do ensino de forma crônica.

Também de maneira equilibrada foram eleitos como fatores de quarta e quinta ordem com menores
incidências de motivador de stress a sentença C - Trabalhar com alunos repetentes e/ou mal
preparados nas séries anteriores eleita por 9 professores e a sentença E – falta de apoio, intrigas e
conflitos com colegas de trabalho também com 9 professores, na respectiva ordem.

Por trata-se de instituições particulares julgamos que a sentença C ocupa essa posição pela referência
de qualidade de ensino que as instituições possuem, sobretudo, as de grande porte que participaram
desta pesquisa. Por esta razão é quase impossível encontrar alunos mal preparados e em desacordo
com sua série escolar.

Em seguida está a relação dos professores com seus colegas de trabalho, o quadro aponta que de uma
forma geral há uma boa relação entre a amostra desses professores, contrapondo a literatura que
elucida que a relação dos professores com colegas de trabalho era considerada muito precária nos
anos 1960 - 1970. (RAMOS 2004).

BLOCO 3- Valorização da profissão

Ordem Sentenças

1ª A) Má remuneração

2ª B) Ter uma Jornada de trabalho extensiva

3º D) Não ser valorizado como profissional e como ser humano.

4º E) Ter pouca autonomia no exercício da sua profissão.

5ª C) Não ter atenção dos órgãos superiores a categoria e
reconhecimento da equipe gestora.

De acordo com o bloco 3, que diz respeito à valorização da profissão, 14 professores atribuíram a má
remuneração como fator primário de stress. É quase uma unanimidade na literatura a associação da
má remuneração com um dos fatores de maior insatisfação dos professores, o que consequentemente
desemboca em um fator estressor em grande potencial.

Os ajustes salariais empreendidos no Brasil a partir da década de 90 tem rendido uma perceptível
redução dos salários do docente. Nota-se que há um acumulo de mais funções, aumento de
responsabilidades e ganham menos do que ganhavam na década de 80. (ODELUIS, CODO 1999).
Os baixos níveis salariais têm como consequência a determinação do duplo emprego e a degradação
do estatuto socioprofissional; Os professores têm se mantidos em atividades durante mais de um
turno nas escolas afim e aumentar a renda e por vezes ainda realizam outros trabalhos além do
ensino. O acúmulo de tarefas provenientes da baixa remuneração, como aponta a literatura sobre a
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profissão, tem ocasionado sem dúvidas uma exaustão ao professor que, diga-se de passagem, a sua
própria função enquanto docente já lhe atribui uma jornada exaustiva. E é justamente a jornada de
trabalho que ocupa a segunda ordem dos fatores presentes neste bloco apontado por 11 professores.

Pesquisas anteriores também apontam essa relação da jornada de trabalho extensiva com o
desenvolvimento do stress docente. Os professores sentem-se sobrecarregados, pois as atividades dos
professores têm transbordado as paredes das salas de aulas e por isso acabam necessitando de
horários a mais para outras atividades referentes ao seu trabalho. Sobre isso, Esteve (1995), Souza et
al (2005), Vieira (2003), confirmam em suas pesquisas que a carga horária extensiva que o professor
é condicionado é um grande fator para desenvolvimento do stress e adoecimento da categoria.

Ocuparam o terceiro lugar as sentenças D, E e B, todas com 6 votos cada. Consideramos que o
equilíbrio das respostas é explicado pela estreita relação das sentenças quanto à valorização do
profissional. A ideia de não ser valorizado como profissional e ser humano está intrinsicamente
relacionada à má remuneração. A imagem do professor está fragilizada e o fato é atribuído à baixa
remuneração. Em uma pesquisa realizada sobre a situação de professores de Portugal, Cruz (1990)
revelou que 60,4% dos entrevistados elencam a baixa remuneração como maior fator de degradação
do prestigio do professor.

No que tange a sentença E, Carlotto (2010), afirma que “a falta de controle no trabalho pode ser
importante causa de burnout”, causado pelo excessivo e prolongado stress. De acordo com Malach e
Leiter (1997, apud, CARLOTTO, 2010), as pessoas buscam no exercício da sua profissão
oportunidades de fazerem escolhas, tomar decisões, usar suas competências para pensar e resolver
problemas. É de suma importância que as pessoas sintam-se envolvidas e responsável pelo seu
trabalho, e não coagidas.

Por último com representação de 8 professores foi eleita a sentença C- Não ter atenção dos órgãos
superiores a categoria e reconhecimento da equipe gestora. Atribuímos esta posição a referida
sentença por acreditarmos que de modo particular os professores das instituições privadas não se
sentem representados pelo estado ou município uma vez que não prestam serviços diretamente aos
órgãos e por estão razão não lhes atribuem responsabilidades. Quanto á ausência do reconhecimento
da equipe gestora considerou que este é um fator estressante, porém de ordem menor em relação aos
demais já mencionados e que de certa maneira este também está intrínseco a sentença D.

BLOCO 4- Estratégias de enfrentamento

Ordem Sentenças

1
A) Apoio profissional. Quando surge um problema na escola,
procuro conversar com meus colegas de trabalho e pedir
sugestões.

2
C) Nos fins de semana esqueço as obrigações e problemas da
escola, e me envolvo com atividade de lazer e programas
culturais.

3 B) Procuro apoio familiar em tudo que se relaciona ao meu
trabalho de professor.

4 D) Prático esporte, atividade física ou técnica de relaxamento
durante algum dia da semana.

5 E) Normalmente tomo algum remédio ou substancia química
(inclusive bebida alcoólica e cigarros) para poder dormir à noite
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As estratégias de enfrentamento ou coping são os esforços cognitivos e comportamentais
constantemente alterados para controlar, alterar ou reduzir o stress e formas de proteção da Síndrome
de Burnout. (CARLOTTO, 2010). O referido bloco obteve um equilíbrio notável nas respostas, em
virtude que as estratégias de enfrentamento estão relacionadas à singularidade de cada sujeito.

O quadro acima indica que entre as estratégias descritas neste bloco, a sentença A sobre o apoio
profissional, foi eleito por 7 professores como a principal estratégia de enfrentamento do stress. O
resultado corrobora com a pesquisa realizada por Oliveira (2003) com professores da rede particular
de ensino do interior de um município do Mato Grosso do Sul, onde a autora revelou a que 71,4%
dos professores entrevistados também buscam apoio profissional com estratégia de enfrentamento do
stress.

Seguida pelas sentenças C e B, 8 professores para cada sentença, dizem usar as estratégias. Resultado
semelhante também à pesquisa supracitada. Onde a pesquisadora contatou que essas são as
estratégias de enfrentamentos mais utilizadas pelos professores investigados depois da busca do
apoio profissional de colegas de trabalho. 64,3% do público investigado diz buscar apoio familiar,
seguida também com 64,3% que diz fazer algum tipo de atividade que realmente gosta ou lazer. O
resultado obtido na presente pesquisa aponta as mesmas estratégias, porém em ordem alternada.

De forma bem equilibrada surge em seguida à sentença D. A prática de atividades físicas, esportes ou
relaxamento são consideráveis fundamentais no manejo e combate ao stress. Lipp (2002) em seu
livro O stress do professor, nos mostra um quadro de plano com 21 passos para controlar o stress
diário, onde estão presentes o uso da técnica de relaxamento e a prática de atividades físicas, como
estratégias de enfrentamento que atenuam os sintomas de estresse.

E por última está a sentença E, onde 16 professores declaram não utilizar ou utilizar em menor
proporção a respectiva estratégia. Embora a sentença tenha uma declaração expositiva, alguns
professores declaram que em determinadas situações já utilizaram alguns desses recursos. Mas para
maioria esse não é um recurso que utilizam com frequência ou não o reconhece como.

QUADROS DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

BLOCO 1- Fatores estressantes inerentes às condições de trabalho

Ordem Sentenças

1 C) Salas de aulas superlotadas

2 D) Falta de material didático

3 B) Sucateamento da escola

4 E) Não ter salas de aulas adequadas para lecionar
(iluminação ruim, temperaturas inadequadas)

5

A) Ter que levar serviço para casa a fim de cumprir
exigências da escola e realizar tarefas da escola que não
estão diretamente relacionadas ao ensino e/ou burocracia
excessiva.

O quadro mostra que se tratando dos fatores estressantes inerentes as condições de trabalho os
resultados foram bastante equilibrados com diferenças pequenas de grau de incidência na escolha de
uma sentença para outra. O que revela que os problemas são comuns entre as escolas públicas da
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cidade.

Destaca-se a sentença C, escolhido por 7 professores participantes da pesquisa, reaparecendo
novamente com mesmo número de votos na terceira seguida pela sentença B- sucateamento da
escola, também na terceira posição com 5 professores. Sendo está a realidade de grande parte das
escolas públicas da cidade.

As salas de aulas superlotadas além de implicar negativamente na transmissão do conhecimento, uma
vez que dificulta que o professor tenha atenção mais direcionada, inviabiliza a metodologia aplicada
em sala e a aprendizagem. É do conhecido que a maioria das escolas públicas no Brasil comporta
uma quantidade média de 30-35 alunos por salas de aulas o que dificulta a ação docente e corrobora
para o surgimento do stress. De acordo com a LDB (Art. 25) o número ideal de alunos por sala de
aula é responsabilidade do próprio sistema de ensino, que depende das características regionais e
locais.

Apontada por 8 professores como segundo fator de maior incidência e provocador de stress no
ambiente do trabalho encontra-se a sentença D – Falta de material didático. A ausência do material
didático pode provocar desânimo ao professor, estagnação, situações que podemos atribuir ao
surgimento do stress. Esteve (1995), aponta que a escassez de recursos materiais como um dos
maiores indicadores do mal estar docente situada de acordo com sua classificação como fator de
segunda ordem atribuídos as condições ambientais dos docentes.

Na quarta posição com 6 professores está a sentença. Ter uma sala de aula adequada é condição de
primeira ordem para o bem estar dos que se fazem presente na mesma. Meleiro (2002) evidencia que
as temperaturas elevadas das salas de aula, a iluminação inadequada, o barulho intenso, o número
excessivo de alunos, são fatores que demandam um maior esforço e sobrecarregam os professores
que desembocam no stress docente.

Ocupando a quinta colocação de acordo com 8 professores, está a sentença A. Mesmo considerado
um fator estressante de grande relevância de acordo com os próprios professores, dadas às condições
matérias da escola pública este é um fator ainda inferior ao já mencionados anteriormente.

BLOCO 2- Relação professor –aluno/ professor-professor/ professor sociedade

Ordem Sentenças

1ª B) Ter alunos mal-educados, indisciplinados e violentos.

2ª A) Trabalhar com alunos desinteressados/desmotivados pelas
atividades da classe.

3ª C) Trabalhar com alunos repetentes e/ou mal preparados nas séries
anteriores.

4ª D) A falta de apoio dos pais para resolver problemas de disciplina
dos alunos.

5ª E) Falta de apoio, intrigas e conflitos com colegas de trabalho.

Conforme o quadro ilustrativo, as sentenças B e A; aparecem de maneira equilibrada ocupando as
primeiras posições na respectiva ordem. Com 10 professores elegendo a sentença B como maior
incidência de stress, seguida pela sentença A com 8 professores.

A violência, a falta de segurança nas salas de aulas tem contribuído para o adoecimento do professor
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e evasão da profissão como aponta a literatura. Na realidade da cidade de Aracaju o tema violência
nas escolas tem tornado rotineiro. A mídia e meios de comunicação em geral têm evidenciado que a
violência escolar e a indisciplina dos alunos tem sido rotina principalmente em instituições escolares
públicas. As consequências são as mais variadas, desde traumas, ferimentos ou até mesmo a morte,
como casos recentes que se tornaram públicos. Essas situações causam nos professores desgaste,
medo, e sem sombra de dúvidas stress. Em sua dissertação de mestrado, Souza (2008), aponta que
21% dos professores participantes da sua pesquisa foram violentados verbalmente pelo menos uma
vez.

No que diz respeito a falta de interesse dos alunos pelas atividades de classe, como já dito antes
nesse trabalho, isso se justifica pelo surgimento de novos agentes de socialização, os meios de
comunicação e consumo cultural de massas que tem diminuído o interesse dos alunos à escola de
maneira geral. Torna-se cada vez mais difícil e desgastante manter os alunos interessados nas
atividades escolares.

Em seguida estão as sentenças C, eleita por 6 professores e a D, de acordo com 7 professores. Ambas
as sentenças são fatores considerados estressantes e que aparecem em potencial nas escolas públicas.
Sobretudo a omissão dos pais que de maneira geral têm renunciado suas responsabilidades, e desse
modo transferem e exigem das escolas essa incumbência sem qualquer participação, contribuindo
desse modo, no desenvolvimento do stress docente que não encontra apoio para resolução dos
problemas dos alunos

E por último, contrapondo a literatura, eleita como fator de menor incidência, está a sentença E,
sobre a relação com colegas de trabalho.

BLOCO 3- Valorização da profissão

Ordem Sentenças

1ª A) Má remuneração

2ª B) Ter uma Jornada de trabalho extensiva

3ª D) Não ser valorizado como profissional e como ser humano.

4ª C) Não ter atenção dos órgãos superiores a categoria e
reconhecimento da equipe gestora.

5ª E) Ter pouca autonomia no exercício da sua profissão.

De acordo com o quadro acima que diz respeito à valorização da profissão a sentença A- Má
remuneração, foi atribuída como fator primário causador de stress docente segundo os professores
participantes desta pesquisa, eleita por 12 professores. A má remuneração já foi atribuída aqui como
principal fator de stress docente na análise das escolas privadas, o que comprova a unanimidade entre
os autores desse fator como estressor em potencial. E que as consequências da má remuneração
desembocam em um excesso de atividades, duplo emprego e a degradação da imagem do
profissional.

Na sequência está a sentença B. No qual 8 professores elegeram a jornada de trabalho extensiva
como o segundo fator de estresse. Há professores que atuam em mais de um turno na escola, muitas
vezes em escolas diferentes a fim de aumentarem a renda. Outra vez trazemos a contribuição de
Souza (2008) que afirma a tripla jornada de trabalho como um dos principais fatores que
identificavam a precária condição de trabalho do professor. Vieira (2003) complementa, citando que
o professor, além de exercer uma jornada média de 40 horas semanais, costuma buscar outras fontes
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de renda para ajudar no orçamento mensal.

A jornada de trabalho semanal excessiva é fator que gerador incômodo entre os professores. Os
baixos salários, atrelados à precariedade do trabalho docente, obrigam os profissionais a assumirem
empregos em mais de uma escola, na tentativa de completar seus rendimentos mensais.
(CARLOTTO 2010).

A sentença D – Não ser valorizado como profissional e como ser humano aparece na terceira posição
eleita por 8 professores, seguida pela sentença C – Não ter atenção dos órgãos superiores a categorias
e reconhecimento da equipe gestora, com 7 professores.

A valorização como profissional e ser humano está diretamente relacionada com a má remuneração.
Os professores não se sentem valorizados enquanto profissional e ser humano na maioria das vezes
por conta da má remuneração o que é fortemente sustentado pela literatura a respeito da profissão.
Que aponta que a imagem do professor está fragilizada em consequência da baixa remuneração, já
que o salário pago a uma determinada profissão é reflexo da importância que a sociedade atribui a
ela. No que diz respeito à sentença C, de modo geral os professores não atribui reconhecimento nem
atenção dos órgãos superiores e gestores. Sentem-se abandonados e baixo prestigio.

Ocupando a última posição do referido bloco, está à sentença E – Ter pouca autonomia no exercício
da sua profissão. Que de acordo 17 professores dentre as sentenças presentes neste bloco, essa
consiste na de menor incidência. O que faz acreditar que estes professores tem uma determinada
autonomia no exercício do seu trabalho.

BLOCO 4- Estratégias de enfrentamento

Ordem Sentenças

1
E) Normalmente tomo algum remédio ou substancia
química (inclusive bebida alcoólica e cigarros) para poder
dormir a noite

2
A) Apoio profissional. Quando surge um problema na
escola, procuro conversar com meus colegas de trabalho e
pedir sugestões.

3 D) Pratico esporte, atividade física ou técnica de
relaxamento durante algum dia da semana.

4
C) Nos fins de semana esqueço as obrigações e problemas
da escola, e me envolvo com atividade de lazer e
programas culturais.

5 B) Procuro apoio familiar em tudo que se relaciona ao meu
trabalho de professor

O quadro apresenta um equilíbrio nos resultados, revelando o quão as estratégias de enfrentamentos
estão atreladas a individualidade dos sujeitos. A condição saudável do trabalhador não depende
exclusivamente da sua condição como individuo ou apenas das condições favoráveis no ambiente de
trabalho. “Depende também de um jogo movimentado na relação e na forma como um e outro fator
integram o espaço organizacional” (CARLOTTO, 2010, p.17). O equilíbrio das respostas tornou
difícil a mensuração dos dados, a mesma medida em que uma estratégia aparece em determinada
posição, esta se repete em outras.
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Diante das estratégias de enfrentamento presentes no quadro, à sentença E – Normalmente tomo
algum remédio ou substancia química (inclusive bebida alcoólica e cigarros) para poder dormir a
noite, corresponde a estratégia de maior incidência por parte dos professores participantes. A
estratégia que e entendida como um tipo de coping negativo esta associada ao baixo repertório dos
professores em atitudes para minimização do stress ou também pelo alto nível de stress que os
mesmos já se encontram.

Em sua dissertação de mestrado, realizada com professores da rede municipal da cidade de belo
horizonte, Gasparini (2005), aponta que dos professores participantes 67% consumiam bebidas
alcoólicas e que 66% fazem uso de algum tipo de remédio. No qual 40% são antidepressivos e 18%
para o controle da insônia. O que prova a percepção de que os docentes precisam de ações proativas
que almejem minimizar os sintomas de natureza psíquica.

A segunda posição como fator de maior incidência na busca de minimização do stress, estão as
sentenças A – Apoio profissional. Quando surge um problema da escola. Procuro conversar com
meus colegas de trabalho e pedir sugestões. D – Pratico esporte, atividade física ou técnica de
relaxamento durante algum dia da semana. Ambas apresentam o número de 5 professores. As
respectivas estratégias também estão presentes no quadro organizado por Lipp (2002), que apontam
21 passos para o manejo do stress a respeito de soluções criativas para o stress. No qual aponta que a
procura do apoio de colegas de trabalho está situada nas estratégias de enfrentamento de efeito
duradouro e que o uso de técnicas de relaxamento e de atividades esportivas estão nas estratégias
para atenuar os sintomas.

Apontada como quarta estratégia de maior incidência na tentativa de minimização do stress com 7
professores, está à sentença C. O resultado revela que em virtude do acúmulo de tarefas dos
professores, como aponta os próprios professores participantes desta pesquisa, não sobra tempo para
os mesmos participarem de programas de lazer. Durante a aplicação do questionário, os professores
afirmam que é impossível esquecer as obrigações de suas tarefas escolares, pois os mesmos precisam
preparar as aulas, corrigir tarefas, provas, etc. A baixa recorrência da sentença B demonstra o
afastamento da família em relação ao trabalho.

Análise comparativa dos quadros: Escola Particular X Escola Pública

BLOCO 1- Fatores estressantes inerentes às condições de trabalho

Ordem Escolas Privada Escolas Públicas

1 ª

A) Ter que levar serviço para casa a
fim de cumprir exigências da
escola/realizar tarefas da escola que
não estão diretamente relacionadas
ao ensino e/ou burocracia excessiva.

C) Salas de aulas superlotadas.

BLOCO 2- Relação professor –aluno/ professor-professor/ professor sociedade

Ordem Escolas Privada Escolas Públicas

1ª
A) Trabalhar com alunos
desinteressados e desmotivados
pelas atividades da classe.

B) Ter alunos mal-educados,
indisciplinados e violentos.

BLOCO 3- Valorização da profissão
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Ordem Escolas Privada Escolas Públicas

1ª A) Má remuneração A) Má remuneração

BLOCO 4- Estratégias de enfrentamento

Ordem Escolas Privada Escolas Públicas

1 ª

A) Apoio profissional. Quando
surge um problema na escola,
procuro conversar com meus
colegas de trabalho e pedir
sugestões.

E) Normalmente tomo algum
remédio ou substancia química
(bebida alcoólica e cigarros) para
poder dormir a noite.

Expostos os quadros acima constatamos algumas diferenças a respeito de alguns fatores estressores e
estratégias de enfrentamento que estão presentes na escola pública e privada. O que certamente é
compreendido pela literatura que aponta que “depende do tipo de escola – pública ou privada -, pode-
se pensar em vivencias e práticas diferenciadas”. De acordo com as características da gestão das
escolas e sua relação com o mercado, desembocam culturas específicas que originarão determinados
fatores estressores e desgaste emocional do professor. (GIL-MONTE, 2008a, apud, CARLOTTO
2010).

De acordo com os quadros constatamos que no que se refere ao bloco 1 - Fatores estressores
inerentes às condições do trabalho. Há uma diferença gritante nas escolhas dos professores das duas
categorias, os que atuam na rede particular elegeram com 15 votos a sentença A – Ter que levar
serviço para casa e realizar tarefas burocráticas não estão diretamente relacionadas ao ensino, como
fator de maior incidência causador do stress. Os professores desta categoria alegam não ter
problemas sérios com as demais sentenças.

Enquanto que os resultados dos professores que atuam na rede pública obtiveram um equilíbrio
significativo em todas as sentenças, salvo a sentença A que embora tenha sido considerada pela
categoria dos professores que atuam na rede privada como de maior incidência, esta aparece na
categoria como fator de menor incidência com 8 votos dos professores pesquisados.

Para a categoria dos professores das escolas públicas as demais sentenças, C – Salas de aulas
superlotadas, está presente no quadro comparativo com de maior incidências entre professores das
escolas públicas, D – falta de material didático, B – sucateamento da escola e E - Não ter salas de
aulas adequadas para lecionar, aparecem de maneira equilibrada na respectiva ordem, a sentença C
com 7 votos dos professores, a sentença D com 8 votos dos professores, e as sentenças B e E com 6
votos dos professores cada.

O que nos permite avaliar que os problemas no campo da educação em relação aos fatores
estressantes inerentes ao exercício da docência de caráter mais físico são mais sérios no tocante as
instituições públicas em relação à particular como aponta Carlotto (2010) que embora as escolas
particulares sejam integrantes do sistema de ensino em suas diretrizes e bases mais gerais, estas
mantém certa autonomia interna que lhes garante alguns privilégios. Tem uma maior independência
quanto aos seus recursos financeiros lhes garantindo uma maior manutenção do espaço físico da
escola e condições matérias mais satisfatórias.

Em comparação ao bloco 2, com maior número de professores (11), das escolas particulares
elegeram a sentença A – Trabalhar com alunos desinteressados/desmotivados pelas atividades da
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classe. A referida sentença também aparece em número expressivo no quadro das escolas da rede
pública ocupando o segundo lugar com 8 votos dos professores.

Consideramos que o problema da falta de interesse dos alunos pelas atividades da classe é um
problema rotineiro em ambas as redes escolares, como apontou a pesquisa. E como já dito em outro
momento dessa pesquisa, a falta de motivação dos alunos está atrelada ao surgimento de novos
agentes de socialização os meios de comunicação e consumo cultural de massas que tem levado uma
diminuição do interesse dos alunos à escola. E a insuficiência de recursos didáticos também
corrobora para essa desmotivação e dispersão dos alunos.

Destaca-se ainda nesse bloco a sentença B – Ter alunos mal-educados, indisciplinados e violentos
adotada como fator de maior incidência pelos professores da rede pública com 10 votos dos
professores. A sentença não aparece de modo expressivo no quadro geral dos professores da rede
particular.

Desse modo podemos concluir que como esperado, a incidência de violência e falta de segurança nas
escolas são maiores nas escolas públicas. São diversas as consequências da violência para a
educação, interfere diretamente na relação dos professores e alunos, além claro, de comprometer a
qualidade do ensino - aprendizagem.

O bloco 3 - Valorização da profissão, apresenta de forma equilibrada as respostas dos professores das
duas categorias. Sendo eleitas por ambas categorias as sentenças A- Má remuneração e B- Ter
jornada de trabalho extensiva; na respectiva sequencia como principais fatores estressores quanto a
sua valorização profissional. 14 professores das escolas privadas escolheram a sentença A como
maior fator estressor e 11 também de escolas particulares escolheram a sentença B como segundo
fator de maior incidência. O número de professores de escola pública que escolheram a sentença A
como fator de maior incidência foi de 12 professores e a sentença B como segundo fator de maior
incidência foi de 8 professores.

O resultado é compatível com a literatura a respeito da profissão que aponta os baixos salários e a
carga exaustiva de trabalho com principais fatores do stress docente. Em pesquisas já mencionadas
nesse trabalho atribuem a esses fatores como principais geradores do stress docente. A falta de
remuneração digna direciona os professores a ocupação do duplo emprego e a degradação do estatuto
socioprofissional. Esteve (1995), Souza et al (2005), Vieira (2003), revelam também em suas
pesquisas que a carga horária extensiva que o professor é condicionado é fator relevante para
desenvolvimento do stress e adoecimento da categoria.

O resultado revela que os professores das escolas da rede pública podem estar em um grau de stress
maior em relação aos professores da rede privada. Durante a aplicação do questionário encontramos
professores da rede pública visivelmente abalados emocionalmente que afirmavam ir à escola contra
a vontade e por intermédio de medicamento. Isso se deve ao acentuado ao grande números de fatores
estressores na escola pública.

A sentença A – Apoio profissional. Quando surge um problema na escola, procuro conversar com
meus colegas de trabalho e pedir sugestões, foi atribuída por 7 professores da rede particular com a
primeira estratégia utilizada na tentativa de minimização e combate do stress. A boa relação com os
pares propicia um ambiente mais saudável, partilha de seus problemas com colegas de trabalho tem
ajudado os professores na minimização do stress possibilitando a resolução de problemas de maneira
mais harmônica.

CONCLUSÕES

A presente pesquisa não teve a intenção de julgar qual categoria de professores encontra-se mais
estressado, mas buscou elucidar quais os fatores ocasionadores do stress docente e estratégias de
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enfrentamento estão presentes nas diferentes realidades, dos que atuam na educação básica nas
instituições públicas e instituições privadas. Também cumpre lembrarmos que a pesquisa não teve a
pretensão de adquirir resultados objetivos e concretos sobre o fenômeno estudado, mas compartilhar
o entendimento do mesmo qualitativamente.

O estudo nos possibilitou uma aproximação com a realidade docente das duas categorias, isso se
tornou possível por meio da introdução dos pesquisadores no ambiente escolar e da proposta presente
no questionário aplicado na pesquisa, o mapeamento dos fatores de riscos inerentes ao exercício da
profissão e das estratégias de enfrentamentos utilizados pelos docentes. A pesquisa revelou que os
professores de ambas categorias declaram-se estressados e que as razões se distinguem e se
assemelham em determinadas circunstâncias presentes no ambiente de trabalho escolar.

O estudo apontou que as sentenças que faziam menção ao sucateamento da escola, falta de material
didático, não ter salas de aulas inadequadas e salas de aulas superlotadas, sendo está última eleita
como de primeira ordem, apresentaram um equilíbrio expressivo nas respostas dos professores que
atuam na rede pública em contrapartida estes fatores não apresentam de forma significativa na
categoria dos professores da rede privada.

Embora como dito no início destas considerações o objetivo da pesquisa não tenha sido julgar qual
categoria apresenta maior nível de stress, de maneira pouco criterioso diante desse resultado
poderíamos afirmar que em razão da adesão maior do consumo de remédios e bebidas alcoólicas por
parte dos professores das escolas públicas em relação aos professores da rede privada no combate ao
stress, poderíamos então supor que a categoria de professores da rede pública apresenta maior nível
de stress em relação a categoria privada.

De modo geral os resultados e reflexões desta pesquisa nos torna conhecedores dos desafios da
prática docentes e como eles podem intervir de forma significativa na saúde deste profissional e na
qualidade do processo ensino-aprendizagem. A dificuldade em se adequar as novas demandas
educacionais, somadas ao processo de organização do trabalho no ambiente escolar, as relações
interpessoais, jornada de trabalho, segurança, as condições de trabalho e valorização profissional e
pessoal, traz grandes dificuldades, conduzindo muitas vezes ao profissional que ocupa a função
docente um estado de desânimo e descontentamento do trabalho que conseguinte faz assimilar esses
fatores de maneira intensa e com frequências conduzindo a criação inconscientemente de
mecanismos defensivos de proteção paliativas a sua saúde e por sua vez intervindo negativamente na
qualidade do processo ensino-aprendizagem.

Um ambiente seguro, com boa estrutura física e pedagógica, remuneração digna, valorização do
trabalho, proporcionam profissionais mais satisfeitos, menos doente e consequentemente com um
nível de estresse minimizado. É importante que as instituições disponham de bons programas
voltados para a prevenção de riscos de elevação de stress e adoecimento dos professores, possuir um
espaço concreto para a fala, é algo substancial para os docentes, tais medidas poderão diminuir a
evasão da profissão, uma vez que a literatura aponta que é alto índice de abandono da profissão
docente ocasionado pela desvalorização e adoecimento dos profissionais.

Em suma, o professor necessita dessa atenção, dos locais de escuta, de compreensão para que possa
enfrentar seus medos, situações de estresse e mal estar de maneira firme, com valorização e respeito.
Desse modo estaremos contribuindo para o desenvolvimento de uma educação básica que garanta
com maior exatidão a qualidade do processo ensino-aprendizagem, uma vez que se sabe que a
satisfação profissional desemboca em uma qualidade maior de sua ação. Salvo as lacunas ainda
presentes nesta pesquisa, pretendemos com esta investigação apresentar e compartilhar caminhos
para outras pesquisas que possam contribuir de maneira significativa em novas possibilidades de se
tratar o stress docente.
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