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RESUMO: O estudo do qual iremos tratar fez parte de um projeto monográfico que foi finalizado no mês de Julho de
2013 e investigou os fatores psicossociais do estresse e do entrincheiramento no trabalho no trabalho docente os quais
na maioria das vezes são os grandes responsáveis por afastamentos e licenças médicas dos docentes. Os sujeitos
investigados foram docentes da Educação Básica de Feira de Santana e professores da Universidade Estadual de Feira
de Santana – UEFS. A amostra totalizou 92 professores, sendo que 28 trabalhavam na rede municipal e na rede
estadual e 64 trabalhavam na UEFS. O objetivo dessa pesquisa foi descrever os fatores psicossociais do estresse no
trabalho docente e as atitudes relacionadas à carreira, analisando o impacto na saúde ocupacional. Os resultados
obtidos pela pesquisa nos apontaram para uma direção surpreendente, já que, ficou evidenciado que grande parte dos
sujeitos investigados demonstrou estarem bastante entristecidos com o rumo que a profissão docente tem tomado nos
últimos anos, alguns deles ao longo dos anos adoeceram por conseqüência do trabalho árduo que é a docência, outros
se mostraram desmotivados por conta da desvalorização salarial e social da profissão. Entretanto, notou-se que ser
professor e gostar de ser professor ainda gera uma forte identificação por parte dos docentes que participaram dessa
amostra, acreditamos que o sentimento de pertença a essa profissão para estes professores, de certa forma tem
aliviado as fontes de estresse e quem sabe trazido alguma satisfação profissional e pessoal a estes.
 
Palavras-chave: Saúde do Professor. Docência. Comprometimento e Entrincheiramento com/na carreira. Fatores
psicossociais do estresse.

  SUMMARY: The study which we will deal was part of a monographic project which was finalized in July 2013 and
investigated psychosocial factors of stress and entrenchment at work in teaching which in most cases are largely
responsible for clearances and sick leave for teachers. The research subjects were teachers of Basic Education Fair of
Santana and teachers of the State University of Feira de Santana - UEFS. The sample comprised 92 teachers, and 28
worked in public schools and state system and 64 worked in UEFS. The objective of this research was to describe the
psychosocial stressors in teaching and attitudes related to career, analyzing the impact on occupational health. The
results obtained by the research pointed us to a surprising direction, since it was evident that most of the subjects shown
to be quite saddened by the way the teaching profession has taken in recent years, some of them over the years became
ill as a consequence of hard work is teaching, others were discouraged because of the wage and social devaluation of
the profession. However, it was noted that being a teacher and would like to be a teacher still creates a strong
identification by teachers who participated in this sample, we believe that the sense of belonging to the profession for
these teachers in a way has relieved the sources of stress and perhaps brought some professional satisfaction and
personal to them.
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Em se tratando do trabalho docente sabe-se que há muito tempo o ofício da docência vem passando por grandes
transformações e por uma série de mudanças, com isso, nota-se o quanto a falta do bem- estar no ambiente de trabalho
tem impactado e comprometido a saúde ocupacional, física, mental e emocional e a satisfação com o trabalho de muitos
professores repercutindo diretamente em sua saúde e no vínculo que estes têm com a carreira.
 Diante dessas transformações no mundo do trabalho, e ante a necessidade de mudanças nas práticas pedagógicas, no
modo de fazer, de saber, de ser e de ensinar nas salas de aula dos professores tornou-se essencial aprofundar o
debate sobre a relação entre o trabalho docente e a saúde/saúde mental desse profissional bem como o vínculo que
este professor tem e vem estabelecendo com a sua carreira e com o seu ambiente de trabalho, inclusive, sem perder de
vista, as exigências cada vez maiores e mais rígidas por parte das agências que fomentam o ensino, para que os
mesmos produzam a ferro e fogo uma dita “educação de qualidade”.
Sabe-se que a docência é composta por tarefas que para muitos professores podem ser gratificantes e prazerosas,
contudo, diante das más condições de trabalho oferecidas a estes profissionais o ambiente de sala de aula tem trazido
grandes adoecimentos aos professores, comprometendo assim o bom funcionamento psicológico dos mesmos, e
repercutindo diretamente na qualidade do ensino que por estes é oferecido.
Dessa maneira, ao notar as nuances existentes entre as “delícias” do ensinar e da docência passamos a nos questionar
sobre o que se tem feito para que o professor se mantenha saudável no exercício de sua profissão? De que maneira a
precarização, as más condições de trabalho e a desvalorização social do professor influencia em sua carreira e no seu
ensino? E na busca de respostas para essas inquietações é que essa investigação fez-se necessária com o objetivo de
descrever os fatores psicossociais do estresse no trabalho docente e as atitudes relacionadas à carreira, analisando o
impacto na saúde ocupacional.
O lócus dessa investigação deu-se em 06 escolas da Educação Básica do município de Feira de Santana e na
Universidade Estadual de Feira de Santana/ UEFS-BA. A amostra foi constituída por 92 sujeitos (somente docentes)
sendo que 17 professores foram da rede Municipal, 11 professores foram da rede Estadual e 64 professores foram da
Universidade Estadual de Feira de Santana-BA, sendo estes de variados departamentos. Os professores foram
convidados a participar da pesquisa e a responder a um questionário contendo escalas para avaliação da saúde
ocupacional e também de atitudes relacionadas ao trabalho.
Entre o vínculo com o trabalho e o comprometimento com a carreira docente
Nota-se e não é de hoje que, assim como outras profissões e profissionais, o ofício de professor (seja da educação
básica ao universitário) tem se modificado bastante e a relação que este profissional tem e vem tendo com o seu
trabalho também.
Ser professor nos dias atuais no Brasil e da realidade brasileira tem sido cada vez mais desafiador. Há que se pensar
que talvez por conta dos baixos salários, do cansaço provocado pela carga excessiva de trabalho, do desprestígio da
carreira, da desvalorização e do desrespeito com esses profissionais, essa é uma das categorias que mais tem sofrido
com os reflexos das mudanças do mundo do trabalho, podendo ser ressaltado que muitos docentes atuam em precárias
condições e contratos de trabalho.
 Desse modo há que se pensar também que esse pode ser um fenômeno que tem levado/obrigado a categoria docente
a buscar trabalho em mais de uma instituição para complementar sua renda mensal. Diante dessa selva que tem
acometido a docência, os professores são praticamente forçados a desenvolver suas carreiras fora dos muros da
instituição em que estão lotados, já que dificilmente conseguem sustentação para o desenvolvimento de suas carreiras
em uma única organização Carson (1995).
Nesse contexto, Bastos (2000) avalia que, diante da incerteza que vem caracterizando o mundo do trabalho docente, os
vínculos desse trabalhador com a organização na qual trabalha tendem a se enfraquecer. Portanto, um trabalhador que
empregue energia e persista em seus objetivos pessoais de carreira poderá ser considerado possuidor de alto nível de
comprometimento (Goulet & Singh, 2002).
O conceito de comprometimento com a carreira Carson (1995) envolve a identificação que o trabalhador tem com sua
carreira, expressa o nível de realização do trabalhador, na medida em que indica o grau em que ele se define na vida
por meio da sua profissão, ligando-se afetivamente a um tipo de atividade. O comprometimento com a carreira, assim
entendido, é fortemente decorrente dos processos de sua escolha e dos processos que cercam o seu ingresso Carson
(1995).
Dessa maneira, o comprometimento com a carreira envolve o desenvolvimento de objetivos de carreira, que pode
acontecer ao longo de diversos empregos através da vida profissional do trabalhador.
 
Entrincheiramento no trabalho docente e estresse
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É sabido que o trabalho é de fundamental importância na vida de qualquer pessoa, ele é vital para nossa sobrevivência,
visto que, precisamos dele para nos vestir, calçar, comer, ou seja, precisamos trabalhar para manter das coisas básicas
até as mais complexas em nossas vidas.
Dessa maneira, espera-se que ao seguir uma profissão sólida e estável, tanto serve para nos garantir um futuro de
tranqüilidade financeira como o deleite pessoal.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a carreira profissional também pode demonstrar ligações com outros aspectos da
vida como, por exemplo, a saúde/saúde mental e o bem-estar.
Ao fazer tal afirmação sobre a importância da carreira na vida das pessoas é que também fazemos relação com a
carreira docente. Pois, nota-se que é imprescindível uma afinidade do professor com sua carreira e essa seja um fator
importante para o seu bem-estar. Para Dejours (1989) o trabalho exercido pelo professor deve ser considerado fonte de
saúde e prazer, segundo Bastos (2009) o sentimento de realização do trabalhador com a sua carreira podem determinar
suas perspectivas futuras profissionais.
Segundo (CODO, VÁSQUES-MENEZES, 1999; ESTEVES, 2004; ROCHA e SARRIERA, 2006) a docência tanto pode
proporcionar ao professor prazer na perspectiva de trabalho e saúde, como também indicam ser esta uma ocupação
que está entre as primeiras ocupações potencialmente adoecedoras. Esse triste fato de ter professores cada vez mais
adoecidos em seu ambiente de trabalho talvez aconteça por conta da docência se mostrar ultimamente como uma das
profissões que mais sofre com a desvalorização e o desprestígio.
A falta de horizontes na carreira e as condições de trabalho são entraves que não estimulam o professor. E essa é uma
das causas que fazem muitos docentes ficarem estressados, e a esse respeito o cenário parece ser mais assustador
quanto se apresenta, visto que, existem tantas outras razões que possivelmente pode agravar o estresse na vida desse
profissional.
Há exemplo disso, percebe-se o quanto Brasil tem experimentado o baixo interesse das pessoas a procura pela
docência ou pela profissão docente, pois se antes a escolha de carreira era realizada uma vez no início da vida
profissional, hoje os indivíduos realizam uma série de escolhas ou mesmo transições forçadas, no seu curso de vida.
E embora seja a sociedade quem mais lucre e precise desse trabalhador e dos seus conhecimentos ela mesma em
alguns momentos faz o papel de carrasco, desconhecendo e jogando por terra toda a importância do professor,
afirmando muitas vezes que a profissão docente é uma profissão desvalorizada socialmente, pouco cobiçada, mal
remunerada e com rotina desgastante. E são essas afirmações cruéis que por vezes deixam os docentes angustiados,
visto que, o que se deveria afirmar é que a profissão do professor é essencial, isso seria um fato lógico e indiscutível,
pois só existem as outras profissões porque existe o professor.
No entanto, percebe-se que os vínculos do professor com a sua carreira estão seriamente ameaçados por conta de todo
esse mal estar provocados pelos fatores já citados, já que, estes atuam diretamente na manutenção de sua realização
profissional e satisfação com o trabalho.
 
Desvelando a pesquisa e analisando os dados...
 
A pesquisa revela importantes contribuições dos aspectos relacionados ao vínculo e comprometimento dos professores
tanto da Educação Básica como da Universidade Estadual de Feira de Santana, a análise dos dados constatou
diferentes resultados e efeitos sobre a saúde dos investigados. Ainda foi possível perceber que docentes com trabalhos
envolvendo baixo controle sobre as atividades apresentaram níveis mais elevados de queixas de desconforto
osteomuscular.
Segundo os dados, a média de idade dos docentes foi de 42 anos e variou entre 25 e 67 anos, sendo que os docentes
da UEFS são em média mais velhos do que os da Educação Básica, respectivamente, 43 e 39 anos, de acordo com a
tabela 1. O tempo médio de trabalho como docente foi de 12,7 anos.
 
 

Tabela 1: Dados Sócio-demográficos de uma amostra de docentes da
Bahia, 2013.

  UEFS Ensino
Básico Total

  n=64 n=28 n=92
SEXO      
Homens 27 (41,5%) 1 (3,7%) 28 (30,4%)
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Mulheres 37 (57,8%) 27 (96,4%) 64 (69,6%)
IDADE      
(anos/dp) 43,32 (10,17) 39,04 (8,57) 42,0 (9,75)
IDADE 1º TRABALHO
(anos/dp) 20,03 (3,87) 19,59 (3,03) 19,90 (3,62)

TEMPO DE SERV (anos/dp) 13,29 (10,64) 11,55 (9,20) 12,75
(10,19)

ESTADO CIVIL (n=87)      
Solteiro 18 (29,5%) 4 (15,4%) 22 (25,3%)
Casado 32 (53,3%) 21 (77,8%) 53 (60,9 %)
Separado/ Divorciado 9 (14,8%) 1 (3,8%) 10 (11,5%)
Viúvo 1 (1,5%) 1 (3,8%) 2 (2,3%)
FILHOS (n=91)      
0 24 (37,5%) 5 (18,5%) 29(31,9%)
1 16 (24,6%) 9 (34,6%) 25 (27,5%)
2 16 (24,6%) 10 (38,5%) 26 (28,6%)
3 ou mais 8 (12,3%) 3 (11,5%) 11 (12,1%)

 
A pesquisa ainda revela que no geral 60,9 % dos docentes estavam casados ou em união estável, 25,3% eram
solteiros, 11,5% eram separados/divorciados e 2,3% viúvos.  O nível de escolaridade foi elevado entre os docentes da
UEFS onde 46,9% têm o Mestrado, 45,3% têm o Doutorado, 4,7% tinham especialização e 3,1% da amostra da UEFS
têm Pós Doutorado. Enquanto isso a amostra dos professores da Educação Básica aponta que todos possuem o nível
superior com 39,3% e que o máximo chega ao nível de especialização Latu Sensu com 60,7% da amostra.
A amostra de corte transversal nos revela que a maioria dos professores é constituída por mulheres, 69,9%, porém na
Educação Básica esse percentual sobe para 96,4% e na UEFS, cai para 57,8% essa compreensão do trabalho docente
é de extrema relevância, pois é interessante percebermos como a profissão ao longo do tempo tornou-se um trabalho
feminino, e ainda depois das lutas feministas para que a mulher fosse inserida no mercado de trabalho e em outras
profissões antes denominadas só a homens, ainda conseguimos ver uma predominância da mulher em relação a
docência mesmo na universidade, esse fato talvez ocorra por ainda existir resquícios históricos sobre a profissão
docente, já que, a mesma há décadas atrás era uma categoria essencialmente feminina, Codo (1999, p.62).
Também foi revelado que no geral a maioria dos docentes começou suas atividades laborais por volta dos seus 20 anos
de idade. E que o tempo de serviço dos professores em suas respectivas instituições ficou por volta dos 13 anos sendo
que os docentes da UEFS têm mais tempo de trabalho o equivalente há 10,64 anos enquanto os do Ensino Básico 9,20
anos. A pesquisa ainda retrata que no geral 60% 9, sendo que os docentes do Ensino Básico que somam o casamento
chegam a 77,8%, enquanto os da UEFS somam 53,3% da amostra. Contudo o número de divorciados da UEFS soma
14,8% enquanto os docentes do Ensino Básico somam apenas 3,8% dos questionados. Segundo os dados da tabela 1
a média de filhos fica de 01 a 02 por casal, sendo que 38,5% dos professores da EB possuem 02 filhos, o que na
porcentagem dos professores da UEFS esse número chega a 24,6% para a mesma quantidade de filhos. Ainda
segundo os dados da pesquisa 37,5% dos docentes da universidade não possuem filhos enquanto apenas 18,5% dos
docentes do Ensino Básico não têm filhos. (Tabela 1).
Observa-se na tabela 2, que entre os docentes questionados da Educação Básica, a escolaridade mínima foi o Nível
Superior, 39,3%, e máxima o de Pós- graduação (alguma especialização) 60,7%.  Já os professores da UEFS
apresentaram maior escolaridade, chegando até a titulação de Pós Doutorado, sendo que 46,9 % possuem Mestrado e
45,3% têm doutorado. Também de acordo com a Tabela 2, é possível observar que 40% dos docentes da UEFS estão
estudando, enquanto que apenas 26,1% dos docentes da Educação Básica estão estudando. A maioria pertence ao
quadro efetivo das instituições, sendo substitutos apenas 8,8% da amostra.
 
Tabela 2: Escolaridade, enquadramento e departamento de uma amostra de
docentes, FSA, 2013.

  UEFS Ensino
Básico Total
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  n=64 n=28 N=92
ESCOLARIDADE      
Superior - 11 (39,3%) 11 (12,0%)
Pós-Grad. 3 (4,7%) 17 (60,7%) 20 (21,7%)
Mestrado 30 (46,9%) - 30 (66,3%)
Doutorado 29 (45,3%) - 29 (31,5%)
Pós-Doutorado 2 (3,1%) - 2 (2,2%)
       
ESTÁ ESTUDANDO      
NÃO 30 (60,0%) 17 (73,9%) 47 (64,4%)
SIM 20 (40,0%) 6 (26,1%) 26(35,6%)
Não responderam 14 5 19
ENQUADRAMENTO
FUNCIONAL      

Substituto 6 (21,1%) 2 (7,1%) 8 (8,8%)
Auxiliar 9 (52,6%) 1 (3,6%) 10 (11,0%)
Assistente 16 (7,9%) 1 (3,6%) 17 (18,7%)
Adjunto 19 (18,4%) - 19 (20,9%)
Titular 10 (15,9%) 24 (85,7%) 34 (37,4%)
Pleno 3 (4,8%) - 3 (3,3%)
DEPARTAMENTO      
Secretaria de Educação do Município- 19 (67,9%) 17 (18,5%)
Secretaria de Educação do Estado - 9 (32,1%) 9 (9,8%)
Biologia 2 (3,1%) - 2 (2,2%)
Física 1 (1,6%) - 1 (1,1%)
Ciências Humanas e Filosofia 9 (14,1%) - 10 (10,9%)
Ciências Sociais Aplicada 2 (3,1%) - 2 (2,2%)
Letras 4 (6,3%) - 4 (4,3%)
Exatas 4 (6,3%) - 4 (4,3%)
Tecnologia 2 (3,1%) - 2 (2,2%)
Saúde 8 (12,5%) - 8 (8,7%)
Educação 30 (46,9%) - 31 (33,7%)
 
Segundo os dados da tabela 3, a maioria dos professores tem a carga horária semanal de 40 horas de trabalho. Sendo
que os 51,9% da amostra dos docentes da Educação Básica perfazem a carga horária de 40h, enquanto 94,8% da
amostra docentes da universidade perfazem o mesmo tempo de trabalho semanalmente. A maioria dos docentes,
76,4% não tem outros vínculos empregatícios. Contudo os docentes da UEFS possuem atividades como pesquisa,
extensão, orientação monográfica, orientação de bolsistas, direção, coordenação, ensino etc.; que são executadas
simultaneamente no âmbito do trabalho e possivelmente ultrapassam as 40 horas semanais. Isso talvez ocorra pelo fato
dos professores da UEFS assumirem a condição de pesquisadores juntamente com as atividades de gestão e de
ensino, Mota, (2010 apud Freitas, 2009, p. 20), com isso os docentes muitas vezes são pressionados a produzir
resultados em tempo cada vez mais reduzidos, o que os sobrecarrega e os tenciona demasiadamente.
 
Tabela 3: Tipos de vínculos com o trabalho em uma amostra de docentes, FSA,
2013.

  UEFS Ensino
Básico Total
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  n=64 n=28 N=92
CONTRATO DE TRABALHO      
20H 1 (1,6%) 3 (10,7%) 8 (9,4%)
40H 16 (25,4%) 23 (82,1%) 69 (81,2%)
Dedicação Exclusiva 46 (73%) 2 (7,1%) 6 (7,1%)
CARGA HORÁRIA SEMANAL DE
TRABALHO      

20H 2 (3,4%) 6 (22,2%) 8 (9,4%)
30H 1 (1,7%) 1 (3,7%) 2 (2,4%)
40H 55 (94,8%) 14 (51,9%) 69 (81,2%)
50H ou mais - 6 (22,2%) 6 (7,1%)
Não responderam 6 1 7
POSSUI OUTRA ATIVIDADE      
Não 48 (78,7%) 20 (71,1%) 68 (76,4%)
Sim, outro emprego similar 8 (13,1%) 4 (14,3%) 12 (13,5%)
Sim, outro emprego com atividades
distintas 3 (4,9%) 4 (14,3%) 7 (7,8%)

Sim, outro trabalho voluntário 2 (3,3%) - 2 (2,2%)
Não responderam 3 - 3
 

Entre os docentes do Ensino Básico, 22,2% assinalaram que trabalham mais de 50 horas por semana e 14,3% deles
trabalham em mais de uma escola. Enquanto que outros 14,3% além das atividades de ensino possuem uma atividade
de outra natureza, ou seja, 14,3% os professores da Educação Básica têm outra atividade remunerada em paralelo à
docência, enquanto esse número não passou dos 7,8% para os docentes da UEFS.
Esse fato da porcentagem ser maior com os docentes da Educação Básica talvez se dê por conta de que apesar deles
serem funcionários públicos muitos ainda são trabalhadores assalariados, nesse sentido, cabe ressaltar que de forma
geral os salários estão aviltantemente rebaixados. Os baixos salários obrigam os professores a dar muitas aulas
semanais, frequentemente em várias escolas.
Além disso, as constantes perdas salariais fizeram com que os professores buscassem saídas, uma delas tem sido a
ampliação da jornada de trabalho. Num primeiro momento, para conseguir um equilíbrio econômico e, num segundo,
para conseguir sobreviver. Essa ampliação chega, em muitos casos, a fazer com que os professores trabalhem os três
períodos do dia, durante toda a semana, como no caso dos 14,3% de docentes da Educação Básica.
Além de tudo isso muitas vezes acrescenta-se ainda, no cotidiano de algumas das docentes que ensinam tanto na
UEFS quanto na Educação Básica, a jornada doméstica. O que a nosso ver é lastimável, já que essa é uma situação
que possivelmente acarretará a esta mulher/professora grande quantidade de tarefas acumuladas, como as provas para
corrigir e afazeres domésticos. Conseqüentemente, diminuição do tempo disponível para a preparação de aulas,
atualização, discussão com outros professores para o planejamento, isso sem contar o cansaço resultante de tanta
sobrecarga.
No geral, de acordo com a tabela 4, 69 docentes acusaram algum desconforto em alguma parte do corpo,
representando 75% da amostra. É possível observar que na Educação Básica há maior porcentagem de pessoas que
acusaram sintomas de desconforto nas mãos (21,4%), nos braços (32,1%) e nos ombros (42,9%) do que no contexto da
UEFS (respectivamente 3,1%, 23,4% e 28,1%). Já em relação aos 3 tipos de desconforto mais citados, na Educação
Básica, a “dor” foi assinalada por 50%, o “cansaço” por 50% e a “perda de força” por 28,6%, enquanto que na UEFS, o
primeiro tipo de desconforto mais citado foi “cansaço”, com 42,2%, “dor” com 39,1% e “sensação de dolorido” com
34,4%. Já o grau de desconforto é maior na Educação Básica, pois se somarmos as categorias forte, muito forte ou
insuportável chega-se à percentagem de 50% que sentem o desconforto dessa forma, enquanto que na UEFS, o
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percentual cai para apenas 18,3%. Por outro lado, na UEFS 81,6 % avaliaram o desconforto como moderado ou leve,
enquanto que na Educação Básica, apenas 50% assim avaliaram. Ou seja, os professores da UEFS em sua maioria
avaliaram o desconforto como moderado ou leve, enquanto que a maioria dos da Educação Básica avaliaram o
desconforto como forte, muito forte ou insuportável.   
Em relação ao tempo que sente o desconforto, na Educação Básica, 55% sentem há mais de 2 anos, 45% sentem de 3
meses a 2 anos e 5% de 1 a 3 meses. Na UEFS, 49% sentem há mais de 2 anos o desconforto, 36,7% de 3 meses a 2
anos e 14,3% de 1 a 3 meses. Esses dados indicam que os professores do Ensino Básico avaliam que possuem um
quadro mais crítico de desconforto osteomuscular do que os docentes da UEFS, sentido mais sintomas, em mais partes
do corpo, mais tipos de desconforto, com mais intensidade e há mais tempo. Vale ressaltar que na Educação Básica o
tempo de sala de aula é maior, assim como o desgaste corporal como escrever em quadro negro e ficar em pé durante
mais tempo.
 
Tabela 4: Percepção de Desconforto Osteomuscular em docentes de Feira
de Santana, 2013.

  UEFS Ensino
Básico Total

  n=49 n=20 N=69
PARTES DO CORPO
ONDE SENTEM O
DESCONFORTO

     

Desconforto na coluna e
pescoço 39 (60,9%) 17 (60,7%) 56 (60,9%)

Desconforto nos membros 32 (50,0%) 14 (50,0%) 46 (50,0%)
Mãos 2 (3,1%) 6 (21,4%) 8 (8,7%)
Punhos 13 (20,3%) 6 (21,4%) 19 (20,7%)
Antebraço 6 (9,4%) 5 (17,9%) 11 (12,0%)
Cotovelos 2 (3,1%) 1 (3,6%) 3 (3,3%)
Coluna 25 (39,1%) 11 (39,3%) 36 (39,1%)
Braços 15 (23,4%) 9 (32,1%) 24 (26,1%)
Ombro 18 (28,1%) 12 (42,9%) 30 (32,6%)
Pescoço 25 (39,1%) 10 (35,7%) 35 (38,0%)
TIPOS DE DESCONFORTO      
Formigamento 12 (18,8%) 6 (21,4%) 18 (19,6%)
Sensação de dolorido 22 (34,4%) 7 (25%) 29 (31,5%)
Perda de força 8 (12,5%) 8 (28,6%) 16 (17,4%)
Peso 8 (12,5%) 6 (21,4%)  14 (15,2%)
Dormente 7 (10,9%) 4 (14,3%) 11 (12,0%)
Estalos 2 (3,1%) 3 (10,7%) 5 (5,4%)
Dor 25 (39,1%) 14 (50,0%) 39 (42,4%)
Choques 7 (10,9%) 4 (14,3%) 11 (12,0%)
Cansaço 27 (42,2%) 14 (50,0%) 41 (44,6%)
GRAU DE DESCONFORTO      
Leve 15 (30,6%) 4 (20,0%) 19 (27,5%)
Moderado 25 (51,0%) 6 (30,0%) 31 (44,9%)
Forte 6 (12,2%) 6 (30,0%) 12 (17,4%)
Muito Forte 2 (4,1%) 3 (15,0%) 5 (7,2%)
Insuportável 1 (2,0%) 1 (5,0%) 2 (2,9%)
Há quanto tempo sente o

 
 
 
 
 

De acordo com a tabela 5, para
72,1% da amostra, o
desconforto começou no
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desconforto      

1 a 3 meses 7 (14,3%) 1 (5,%) 8 (11,6%)
3 meses a 2 anos 18 (36,7%) 8 (40%) 26 (37,6%)
Mais de 2 anos 24 (49,0%) 11 (55,0%) 35 (50,7%)

trabalho atual. Para 79,6% dos
professores da UEFS que
sentem dor, o desconforto
aumenta com o trabalho,
enquanto que para os
professores da Educação

Básica esse percentual sobre para 90%. Para 91% dos professores o desconforto melhora com repouso. Em relação à
produtividade, na Educação Básica, apenas 21,4% avaliou que a produtividade não foi afetada, enquanto que para 60%
foi “um pouco” afetada e para 10%, foi “completamente” afetada. Na UEFS a produtividade não foi tão afetada, pois 49%
afirmam que o desconforto não impactou a produtividade e 40,8% afirma que apenas “um pouco” foi afetada. Na UEFS
há menor consumo de remédios para trabalhar, pois 68,8% não os utilizam. Já na Educação Básica, 40% “as vezes”
utiliza remédio para trabalhar, 10% “frequentemente” e 10 % “sempre”.  A tabela 5 também indica que os docentes da
Educação Básica desta amostra estão mais prejudicados pelo desconforto osteomuscular do que os docentes da
universidade.
 
Tabela 5: Desconforto Osteomuscular e Relação com o Trabalho em docentes FSA,
2013.
  UEFS EB TOTAL
  n= 49 n= 20 n= 69

O desconforto começou no trabalho atual 34 (70,8%) 15 (75,0%)  
49 (72,1%)

O desconforto aumenta com o trabalho 39 (79,6%) 18 (90%) 57 (82,6%)
O desconforto melhora com o repouso 42 (89,4%) 19 (95,0%) 61 (91,0%)
O desconforto afetou a produtividade no
trabalho      

Não 24 (49,0)%) 6 (21,4%) 30 (43,5%)
Um pouco 20 (40,8%) 12 (60,0%) 32 (46,4%)
Completamente 5 (10,2%) 2 (10,0%) 7 (10,1%)
Tem tomado remédio para poder trabalhar      
Não 33 (68,8%) 8 (40,0%) 41 (60,3%)
Às vezes 12 (25,0%) 8 (40,0%) 20 (29,4%)
Frequentemente 3 (6,3%) 2 (10,0%) 5 (7,4%)
Sempre - 2 (10,0%) 2 (2,9%)
Já fez algum tratamento médico 24 (45,3%) 12 (52,2%) 36 (47,4%)
 
Na tabela 6, foi revelado que 47,8% dos professores da Educação Básica “não” praticam nenhum tipo de atividade
física, 30,4% disseram que “as vezes” e 17,4 disseram que “freqüentemente” fazem algum tipo de atividade física,
enquanto os docentes da universidade revelaram que somente 10,5% não fazia nenhum tipo de atividade física. Essa
diferença no percentual entre a EB e a UEFS talvez se justifique, pois, muitos professores da educação básica têm sua
carga horária de trabalho passando das 50 semanais, não restando tempo em outros momentos para praticar exercícios
e/ou atividades físicas.
 

Tabela 6: Atividade Física entre docentes de FSA, 2013.
  UEFS EB TOTAL
  64 28 92
PRATICA ATIVIDADE
FÍSICA      

Não 6 (10,5%) 11 (47,8%) 17 (21,3%)
Muito pouco 8 (14,0%) 1 (4,3%) 9 (11,3%)
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Às vezes 21 (36,8%) 7 (30,4%) 28 (35%)
Frequentemente 22( 38,6%) 4 (17,4%) 26 (32,5%)
Sempre - - -
Não responderam 7 5 12
 
Os professores da UEFS avaliaram que se esforçam mais do que os professores da Educação Básica, respectivamente,
obtiveram os valores médios 8,50 e 7,61, como pode ser visto na tabela 7. A diferença entre tais médias é significativa,
pois há uma probabilidade menor do que 5% de que tal diferença tenha ocorrido devido apenas ao acaso. Em relação
ao comprometimento excessivo, também foi encontrada uma diferença significativa entre médias, sendo os respectivos
valores 15,12 e 13,74. Apesar de os professores da UEFS avaliarem que são mais recompensados do que os da
Educação Básica, respectivamente 18,35 e 17,30, não há diferença estatisticamente significativa entre essas médias
desses dois grupos. Já em relação ao indicador de desequilíbrio (DER), que é uma relação entre esforço e recompensa
cujos valores acima de 1 indicam que os esforços foram avaliados como maiores que a recompensa, não houve
diferença significativa entre os dois grupos de docentes. Portanto, ambos os tipos de professores avaliaram que os
esforços são maiores do que a recompensa, sendo o valor para toda a amostra 1,10.
 
Tabela 7: Médias das escalas do Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa (DER), por
instituição do docente, FSA, 2013.

  Variação UEFS EDU BÁSICA TOTAL

    n=64 n=28 n=92
Esforço (Md/dp) 3 - 12 8,50 (2,0) 7,61 (1,55) 8,21 (1,91)
Recompensa (Md/dp) 7 - 28 18,35 (3,23) 17,30  (3,11) 18,03 (3,21)
Comprometimento Excessivo
(Md/dp) 6 - 24 15,11 (2,70) 13,74  (2,41) 14,70 (2,68)

DER (Md/dp) - 1,11 (0,32) 1,09 (0,44) 1,10 (0,36)
Diferença entre médias estatisticamente significativa, p < 0,05
 
Em relação ao modelo Demanda-Conttrole de Karasek, de acordo com a tabela 8, os docentes pesquisados obtiveram
escores mais altos do que empregados do setor formal de Feira de Santana de outra pesquisa realizada por Araújo e
Karasek (2008). Os docentes avaliaram que possuem maior grau de controle sobre o trabalho do que os empregados
formais (respectivamente, 76,62 e 64,76), usam mais as habilidades (respectivamente, 39,96 e 32,76), têm mais
autoridade decisória (respectivamente, 36,7 e 31,99) e maior demanda psicológica no trabalho (respectivamente, 32,00
e 30,07). Todas essas diferenças foram significativas, pois a chance de que tal resultado seja fruto do acaso é menor do
que 1 em 1000. Estes resultados indicam que, em média, o professor avalia que possui maior autonomia e controle
sobre o próprio trabalho, assim como maior demanda psicológica. Já quanto ao suporte social não houve diferença
significativa entre as médias dos dois grupos. Por fim, os docentes avaliaram a insegurança no emprego como bem
menor do que o grupo dos empregados formais, possivelmente por se tratar de docentes que são funcionários públicos
e possuem estabilidade no emprego.
 
Tabela 8: Comparação das Médias e Desvio Padrão das escalas e subescalas do Modelo
Demanda-Controle de Karasek, entre Docentes (n=92) e Empregados Formais (n=865), FSA,
2013.
Escalas Variação Empregos Formais¹ DOCENTES

    Média DP Média DP

Grau de controle 24 - 96 64.76 8.44 76,62 9,59

Uso de Habilidades 12 - 48 32.76 4.25 39,96 4,34

Autoridade decisória 12 - 48 31.99 6.20 36,70 6,59
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Demanda Psicológica 12 - 48 30.07 3.63 32,00 5,61

Suporte Social de Colega 4 - 16 11.75 1.16 11,59 2,17

Insegurança no Emprego 3 - 12 5.25 1.15 3,82 0,84
¹Escores do estudo de Araújo e Karasek, 2008.
Diferença entre médias estatisticamente significativa, p < 0,001
 
Na tabela 9, os dois tipos de docentes foram comparados e os professores da UEFS avaliaram que possuem maior grau
de controle sobre o trabalho e maior autoridade decisória, sendo que nas demais subescalas não foi encontrada
nenhuma diferença significativa. Essa diferença pode ser reflexo da maior escolaridade e qualificação necessária para o
ingresso na carreira universitária, que possui além das tarefas de ensino, as tarefas de pesquisa e gestão.
 
 
Tabela 9: Médias e Desvio Padrão das escalas e subescalas do Modelo
Demanda-Controle de Karasek, por instituição do docente, FSA, 2013.
    Instituição

Escalas Variação UEFS EDUC BÁSICA

    Média DP Média DP

Grau de controle 24 - 96 78,03 9,41 73,43 9,36

Uso de Habilidades 12 - 48 40,38 4,51 39 3,83

Autoridade decisória 12 - 48 37,69 6,33 34,43 6,74

Demanda Psicológica 12 - 48 32,34 6,11 31,14 4,24

Suporte Social de Colega 4 - 16 11,4 2,22 12,00 2,04

Insegurança no Emprego 3 - 12 3,81 0,88 3,86 0,76

Diferença entre médias estatisticamente significativa, p < 0,05
 
Na tabela 10 estão apresentados o entrincheiramento e o comprometimento com a carreira. Os professores da UEFS se
avaliam como mais comprometidos do que os da Educação Básica, respectivamente 46,82 e 42,12, sendo esta
diferença estatisticamente significativa com o p menor que 1%, sendo que a única escala que também teve diferença
significativa foi o fator “Identificação”, respectivamente 17,40 e 16,00, para um p menor que 5%. Os demais indicadores
da tabela não apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos. É possível observar que os docentes se
encontram mais comprometidos do que entrincheirados. Na coluna total observa-se que o valor do entrincheiramento foi
de 39,04, enquanto que o de comprometimento foi de 45,32. É sabido que o trabalho docente possui um valor social que
ainda mobiliza a identidade do trabalhador, enchendo de significado e de valores nobres a prática do ensino e da
formação dos alunos. Mesmo que tenha havido um significativo desgaste das condições de trabalho e da valorização
deste profissional, as tarefas cotidianas ainda são complexas e possibilitam a construção de um amplo significado do
trabalho. A isto se junta o fato da profissão exigir qualificação contínua que impacta diretamente no comprometimento e
diminuição do entrincheiramento na carreira. A qualificação pode ser observada através do fato de que na amostra só
foram encontrados sujeitos com no mínimo o terceiro grau completo.   
 
 
Tabela 10: Entrincheiramento e comprometimento com a carreira entre docentes, FSA,
2013.

    UEFS EB TOTAL

  Variação n=64 n=28 n=92
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Entrincheiramento na Carreira 12 - 60 39,35 (8,21) 38,39 (7,68) 39,04 (8,01)
Investimento 4-20 13,00 (4,70) 13,29 (4,10) 13,09 (4,49)
Custos Emocionais 4-20 15,00 (3,60) 13,71 (3,88) 14,58 (3,72)
Ausência de Alternativas 4-20 11,36 (3,53) 11,39 (3,77) 11,37 (3,58)
Comprometimento com a
Carreira 12 - 60 46,82 (7,37) 42,12 (8,30) 45,32 (7,94)

Identificação 4-20 17,40 (2,66) 16,00 (2,88) 16,96 (2,80)
Planejamento 4-20 16,55 (3,25) 15,14 (2,88) 16,10 (3,19)
Resiliência 4-20 12,87 (4,56) 10,96 (4,85) 12,26 (4,71)
Diferença entre médias estatisticamente significativas, p < 0,05
Diferença entre médias estatisticamente significativas, p < 0,01
 
Os dados anteriores de comprometimento pode ser uma explicação para o fato de que os docentes avaliaram que estão
pouco deprimidos, perto de 0, no caso dos professores da UEFS, 0,62 e, para os da Educação Básica, 0,50. De acordo
com a tabela 11, essas médias foram menores do que a de Bancários e Profissionais da Saúde do Rio Grande do Norte,
respectivamente 0,84 e 1,24, de um estudo realizado Borges e Argolo (2002).
 
Tabela 11: Depressão e auto-eficácia entre Docentes de Feira de Santana (FSA),
Profissionais da Saúde e Bancários do Rio Grande do Norte (RN), 2013.
  AMOSTRAS N MÉDIA DP

DEPRESSÃO

Bancários-RN¹ 152 1,24 0,75
Profissionais de saúde-RN ¹ 136 0,84 0,71
UEFS 64 0,62 0,48
EB 28 0,50 0,65
Docentes com Desconforto 69 0,68 0,55

BAIXA
AUTOEFICÁCIA

Bancários-RN¹ 152 1,03 0,51
Profissionais de saúde-RN¹ 136 0,72 0,40
UEFS 64 1,02 0,44
EB 28 1,12 0,58
Docentes com Desconforto 69 1,12 0,49

diferença entre médias significativa, p<0,001
¹(Fonte: Rio Grande do Norte, Borges e Argolo, 2002)
 
Já o fator “baixa auto-eficácia” coloca o grupo dos docentes de Feira de Santana mais próximos dos profissionais de
saúde e bancários do Rio Grande do Norte. Enquanto que os docentes da UEFS ficaram com 1,02 para esse fator, os
professores da Educação Básica ficaram com 1,12. Apenas quando o valor se aproxima de 2 é que tais valores
tornam-se preocupantes, pois as pessoas começam a avaliar que não estão dentro do esperado ou dentro do que a
pessoa avalia como sua normalidade, como costumeiramente se sentem. Esse resultado geral do estresse é compatível
com o fato de os professores avaliarem que têm um trabalho ativo, de acordo com o modelo de Karasek, pois os
professores têm grande controle e autonomia sobre o trabalho que compensa a demanda também maior. A autonomia
pode amortecer o estresse da demanda, de acordo com o modelo.
Considerações Finais
Nesta pesquisa, considera-se que apesar de existir alguns professores entrincheirados na carreira, em sua maioria, eles
identificam-se com seu trabalho. Com isso, acreditamos existir um misto de satisfação e desgaste entre os Professores
questionados. Desse modo, vários fatores ocasionam esse fenômeno desde a elevada carga horária, vários locais de
trabalho, baixa renda mensal ao alto desgaste físico e emocional. O grupo ainda apresentou altas queixas de
desconforto osteomuscular, como dor, cansaço e perda de força, sendo que os professores da educação básica
apresentaram um quadro de desconforto mais crítico. A autonomia e o controle sobre o trabalho auxilia o professor
universitário a amortecer a carga de estresse, pois assim ele controla as tarefas e ritmos do trabalho de forma mais
ampla que os professores da Educação Básica.
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Os resultados sobre vínculo com a carreira apontaram para uma direção surpreendente, pois os professores revelaram
uma média de comprometimento com a carreira superior ao entrincheiramento na carreira. A profissão ainda gera uma
forte identificação por parte dos docentes dessa amostra, o que certamente também pode aliviar as fontes de estresse.
O fato deles terem uma média baixa no fator “ausência de alternativa” indica que eles estão na profissão mais por
escolha e identificação do que por falta de perspectiva. A isso se associa a alta escolaridade que destaca essa classe
da média dos trabalhadores brasileiros. Certamente, o vínculo com a carreira também pode está amortecendo as fontes
de estresse ocupacional. 
Essa monografia propõe uma continuidade no estudo da saúde e do entrincheiramento docente para que se possa
aprofundar e ampliar as informações desses, favorecendo ainda mais uma discussão sobre os possíveis impactos na
vida, carreira e na saúde dos professores. Análises estatísticas mais avançadas podem ser utilizadas para avaliar
correlações e relações de interação entre as variáveis.
Em outras palavras, faz-se necessário construir uma metodologia para monitorar a saúde do professor e sua relação
com a carreira, avaliando o impacto em longo prazo do estresse ocupacional e os recursos que o trabalhador
desenvolve para lidar com os desafios postos no dia a dia da sala de aula.
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