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RESUMO
Esse trabalho teve como objetivo pesquisar e estudar as manifestações de um adoecimento do corpo docente em
Universidades, bem como esse adoecer pode possivelmente interferir no processo de ensino-aprendizagem. Utilizamos
uma estratégia de pesquisa sistemática que focasse os termos em português cruzando os temas: adoecimento psíquico
docente, professor do ensino superior e adoecimento e mal-estar docente. No total formam 58 estudos, sendo que 39
desses não foram selecionados, 19 foram brevemente selecionados, 03 foram excluídos após a avaliação, totalizando
16 estudos que foram utilizados na construção dos resultados. Os resultados comprovam que o modo de funcionamento
das instituições subsidia o sofrimento psíquico, como a dinâmica de funcionamento verticalizada, ou/e sobrecarga
horaria de trabalho, baixa renumeração, e as políticas das instituições.
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ABSTRACT
This study had as purpose the searching for the manifestations of illness among the faculty staff members at universities
as well as the possible interference these infirmities can bring to the teaching-apprenticeship process. In order to obtain
results, we used a systematic search strategy that would focus on the terms in Portuguese, crossing key themes as:
mental illness among teacher staff members, mental illness among college professors; and malaise inside teachers’ staff.
In sum the results lead to 58 studies, from whose 39 of these were not selected, 19 were selected briefly, 03 were
excluded after assessment, totaling 16 studies that were used to lead the findings. The results show that the mode of
operation inside the institutions subsidizes psychological distress, even as the dynamics of vertical operation, or/and
hourly work overload, low renumbering, and institutional inner politics.
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INTRODUÇÃO
 
O trabalho do professorado vem passando por diversas transformações que afetam o desenvolvimento da profissão,
bem como interfere no bem-estar psíquico e físico do educador. Essas transformações acerca da atividade laboral do
professorado são consequências além de tudo dos pressupostos das leis de mercado atuais que as universidades
adotam e ultrapassam o objetivo primário do educar e transmitir conhecimento (LIMA; FILHO, 2009). As mudanças
ocorridas no ambiente universitário fazem com que o professor intensifique seu trabalho, operacionalizando-o (VILELA,
GARCIA; VIEIRA, 2013). O mal-estar atual que está ligado às mudanças sociais e imposição das características típicas
do mercado implicando em consequências na vivência do professorado nas relações institucionais (BERNARDO, 2014;
TIMM, MOSQUERA; STOBAÜS, 2010). Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo estudar as manifestações
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de um adoecimento do corpo docente em Universidades, bem como esse adoecer pode possivelmente interferir no
processo de ensino-aprendizagem. Objetiva também compreender as dinâmicas que interferem no processo
saúde-doença do professor universitário, assim também entender como ocorre o estabelecimento do adoecimento
psíquico.    
Para isso, utilizamos uma estratégia de pesquisa sistemática que colocou os termos em português para localizar
estudos que cruzem os temas: adoecimento psíquico docente, professor do ensino superior e adoecimento, e mal-estar
docente. Essa metodologia nos possibilitou identificarmos inicialmente 58 estudos, nas plataformas BVS, Psicologia
Brasil, Pepsic, Scielo, Lilacs. Sendo que 39 desses estudos não foram selecionados, 19 foram brevemente
selecionados, 03 foram excluídos após a avaliação, totalizando 16 estudos incluídos que foram utilizados para a
construção dos resultados. Os critérios de exclusão dos estudos foram por apresentarem temas repetidos e/ou estudos
que trabalhavam com a temática de professorado do Ensino Fundamental e Médio, e/ou estudos que fugiam da
temática pesquisada.
Com essa revisão sistemática observamos que as mudanças ocorridas no contexto das universidades permitiram além
de um modo operacionalizado de exercer a profissão, um estabelecimento de corpo docente adoecido. As mudanças
ocorridas podem ser descritas como a mudança do critério de aposentadoria, criação de normas produtivistas e
avaliação de desempenho individual e/ou ajusto de salário base (BORSOI; SILVA, 2013). Os estudos apontam ainda
para outras situações institucionais que promovem o adoecimento, como o elevado estresse dos alunos em sala de
aula, lotação de educandos, a competitividade exacerbada entre profissionais, produção científicas acentuadas,
gestores de cursos e de universidades e outros (TAVARES, BECK, MAGNAGO, ZANINI; LAUTERT L, 2014). As
referências pesquisadas apontam também para a importância de um olhar mais sensível para com o corpo docente e as
transformações ocorridas que geram mal-estar ao professorado, um sentimento de desconforto que traz sofrimento e
gradualmente um adoecimento psíquico advindo da pratica docente (TIMM, MOSQUERA; STOBAÜS, 2010). Segundo
Silva e Mancebo (2014), é preciso obter formas diferentes de lidar com as diversidades dos professores e do modo de
exercer a profissão. Os indivíduos que se sentem motivados não apresentam forte resistência a atingir metas em
relação a produtividade, isso implica afirmar que melhores condições de trabalho, os estimula e proporciona o bem-estar
do professorado, permitindo tornar o educador mais satisfeito, desenvolve como consequência um trabalho mais eficaz
e produtivo (LIMA; FILHO, 2009; FERREIRA, 2010; BORSOI, 2012).
 
O ADOECIMENTO PSÍQUICO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
A saúde psíquica do professor é resultado de estratégias complexas de enfrentamento a situações adversas diante das
expectativas ou costumes laborais, além de ter causas multifatoriais, com perspectiva biológica, sociais e psíquicas
(LIMA; FILHO, 2009). O estabelecimento do adoecimento é gradual, advindo de situações que tornam o professorado
suscetível e vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos. Segundo Borsoi e Silva (2013) os problemas que mais
acometem os docentes são de ordem psicoemocionais, tais como depressão e ansiedade. As consequências desse
mal-estar do professorado podem ser observadas no processo de ensino-aprendizagem, visto que um corpo docente
adoecido não proporciona um sistema de ensino eficaz nas universidades, pode ser identificado também nas relações
interpessoais dos mesmos. O adoecimento pode causar também uma não continuidade do processo de formação dos
professores (OLIVEIRA, 2006). As manifestações dos sintomas da possível patologia podem ser vistas pelos próprios
colegas de trabalho ao perceber uma dinâmica diferenciada frente às problemáticas laborais, e pelos gestores e alunos
que podem perceber um afastamento ou produtividade diminuídos. Diante desse mal-estar e adoecimento dos
educadores, as pesquisas afirmam não estarem tratando de uma novidade nas áreas da Educação e Psicologia, mas o
a que torna uma questão atual é a possibilidade de estudar as esferas que interferem nesse processo de adoecimento
(BORSOI; SILVA, 2013).
 O adoecimento psíquico dos docentes sofre interferência de motivos variados, como estilo de vida, auto estima, fatores
ocupacionais externos ao ambiente de trabalho, como atividade física, a problemática familiar, entre outros. Os fatores
externos ao trabalho interferem tanto quanto os internos. Segundo Lima e Filho (2009) a ausência de lazer favorece o
aparecimento de distúrbios, como os do sono, podendo então acarretar em outras doenças psíquicas. Esses elementos
podem propiciar o estabelecimento das estratégias ineficazes adotadas pelos professores frente as atividades
estressoras, adversas e quotidianas do ambiente universitário.
O fator político universitário com as leis de mercado vigente e a sua necessidade desenfreada de publicações
acadêmicas leva à alta produtividade do educador, competitividade exacerbada e a mais aulas a serem ministradas, o
que também podem levar ao adoecimento. No que se refere a possibilidades de estruturas físicas e pedagógicas os
estudos apontam que salas de aula superlotadas, abertura de novas graduações e escassez de materiais potencializam
o adoecimento, visto que podem tornar precário o exercício da profissão do educador. Algumas pesquisas incluem que
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essa necessidade de alta produtividade é inversamente proporcional às capacitações profissionais, os cuidados
oferecidos aos professores no que tange à renumeração compatível à essa sobrecarga, as estruturas laborais
suficientes e o atendimento médico e psicológico regular aos professores, bem como reconhecimento da profissão, etc.
O excesso das atividades laborais e o desgaste emocional favorecem ao desenvolvimento de transtorno relacionados
ao estresse (TAVARES, BECK, MAGNAGO, ZANINI; LAUTERT, 2014; BORSOI; SILVA, 2013).
Algumas pesquisas trazem essa exigência de mercado em vigor nas universidades como um teor de análise crítica para
uma possível insatisfação da profissão, visto que a busca constante pelo mercado de “venda de produto” pode trazer
uma objetivação da profissão, o que acelera o ritmo laboral e como consequência torna insatisfatória a condição de
trabalho e de vida. Descontentamentos gerados por conta das condições precárias e a sensação de sobrecarga podem
contribuir para prejuízos da saúde física e mental dos professores. As más condições de trabalho que o mercado atual
disponibiliza gera em paralelo mudanças na atuação do profissional e consequências na função social, ou seja, a
insatisfação gera sofrimento. O trabalho docente pode extrapolar os muros específicos da jornada regimental
contratada, por vezes o professor trabalha nos momentos que deveriam ser livres (LIMA; FILHO, 2009; BORSOI, 2012).
Segundo Borsoi e Silva (2013) a dinâmica da sociedade atual pode interferir na demanda primária do mundo acadêmico
global, ou seja, no processo de ensino-aprendizagem, fechando-se para a necessidade de mercado e à sociedade, não
abrindo portas para o corpo social que pertence. Os autores acreditam ainda que essa demanda de produtividade pode
interferir no estudo e nas ideias que precisam estar em debate no ambiente universitário, podendo tornar o trabalho
alienado, fixado e se afastar do princípio básicos universitários que é formar cidadãos e profissionais competentes e
socialmente comprometidos. É preciso um olhar mais crítico do modo de produtividade dos docentes, visto que é
necessário integrar essa produção à sociedade real, a demanda real universitária. Os autores acreditam que essa visão
mais crítica e mais afastada dos mecanismos impostos de mercado possivelmente modificaria a relação com o
adoecimento dos docentes, contribuindo para o bem-estar. Segundo Oliveira (2006) a alienação diante das atividades
envolta de uma rotina cansativa pode trazer desmotivação, falta de sentindo para com a profissão e um sentimento de
repetições de tarefa.
O Adoecimento psíquico dos professores ocorre de modo progressivo, e pode ser observado através de sintomas ou
sinais apresentados pelos mesmos, como o não interesse nos assuntos acadêmicos, dificuldades no método
ensino-aprendizagem, assim como nas relações interpessoais e/ou afastamento por motivos de saúde por um longo
período de tempo das atividades institucionais. Outros sinais e sintomas apontados nos estudos são angustia, fobia,
crise de pânico, uma possível apatia, cansaço mental e emocional e esquecimento apresentam-se como relevantes no
estudo da doença e no reconhecimento de um adoecimento ou enfraquecimento da saúde mental dos professores,
nervosismo, exaustão emocional, desinvestimento, absenteísmo, esgotamento, distúrbio de voz, insônia, cansaço
mental, esquecimento e afastamento do trabalho também podem pertencer às mazelas do adoecimento psíquico do
docente (TIMM, MOSQUERA; STOBAÜS, 2010; OLIVEIRA, 2016; LIMA; FILHO, ANO 2009).
Os estudos apontam para transtornos mais específicos, como o Burnout, que se caracteriza por essa experiência
individual negativa decorrente das situações de trabalho. Os sintomas dessa síndrome são principalmente a sensação
de esgotamento, desinvestimento para com a profissão, e um sentimento de exaustão mental e emocional,
despersonalização e diminuição da produtividade no trabalho. O ofício docente é uma das categorias mais acometidas
por essa síndrome, visto que é um tipo de estresse profissional que acarreta principalmente prestadores de serviços que
lidam com cuidado, e têm atenção direta, continua e de demanda emocional (BORSOI; SILVA, 2013). Os sentimentos
dos indivíduos acometidos com essa síndrome são crônicos, implica afirmar que há estabilidade dos sintomas
apresentados. O Burnout é apontado como derivado de situações do ambiente de trabalho, que geralmente estão
associadas a fatores estressante, ou que trazem tensão, bem como uma prolongada exposição a eles. Os estudos não
incluem que essa síndrome sofre interferência do seu estabelecimento à fatores sociais, ambientais, sócio
demográficos, ou como o fator idade. Entretanto, o estabelecimento desta pode prejudicar o profissional, fatores
individuais e no nível organizacional. (FERREIRA, 2010; DALAGASPERINA; MONTEIRO, 2014)
                                             
No que tange às estratégias de enfrentamento adotadas pelos profissionais para um não estabelecimento desse
mal-estar, e possivelmente adoecimento do professor, alguns estudos apontam que o estabelecimento da patologia é
advindo de manejos ineficazes adotados pelos próprios professores que levam ao esgotamento pessoal, profissional e
da saúde. Alguns estudos indicam que todo trabalho pode proporcionar bem-estar ou a ativididade laboral pode causar
sofrimento, e cabe ao professorado adaptar-se de acordo com as suas necessidades e limites pessoais, bem como criar
dinâmicas possíveis para a adaptação com as demandas de trabalho. Complementam: as situações adversas ao
professor não são predestinadas a serem motivos de adoecimento, e que a saúde é resultado de ações dinâmicas e
complexas. TIMM, MOSQUERA; STOBAÜS (2010) apontam ainda da conveniência em termos de auto-imagem e auto
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estima dos docentes para com a profissão e a situações pessoais, para que possa melhor se movimentar e cuidar de si.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Revisão Sistemática realizada nos possibilitou subsídios para análise diante de dados qualitativos e descritivos sobre
o adoecimento psíquico em professores do Ensino Superior. Os indicativos dos sinais e sintomas, o funcionamento do
adoecimento, bem como as estratégias que podem ser realizadas pelos docentes na dinâmica desse possível
adoecimento fomentaram para a pesquisa dos estudos.  As pesquisas apontaram os fatores possivelmente envolvidos
nesse adoecimento e a importância de um ambiente saudável para realizar um trabalho que não seja propulsor de um
mal-estar.
Consideramos que diversos são os sintomas apontados pelos escritos sobre um sinal de adoecimento, ou mal-estar do
professorado. Estes sintomas citados na presente revisão sistemática não são unitários, ou exclusivos do adoecimento
do professor, bem como podem apenas servir de análise para uma dinâmica de um possível mal-estar. Além do mais os
sinais podem ser vistos pelos próprios colegas de trabalho, que podem perceber um processo de ensino aprendizagem
diminuído, ou diante das relações interpessoais prejudicadas, como desinteresse dos assuntos diários da universidade,
desinteresse para com as reuniões e análises feitas sobre críticas ou melhoramento do Ensino Superior.
Os dados nos permitiram ainda entender que o adoecimento docente está não só inteiramente ligado às exigências
impostas pelas universidades e suas leis de mercado, bem como que esse adoecimento vai muito além do cumprimento
de metas. As mazelas dos docentes são resultantes de insatisfação pessoal diante das necessidades impostas, as
práticas interferem no lazer, vida social e familiar e momentos de descanso.  O adoecimento se liga também a prática
das atividades sem pensar crítico, alienante.
A importância da revisão sistemática foi, entre outras coisas, a possibilidade de conhecer dos fatores preditores do
adoecimento psíquico do docente, o que pode facilitar a elaboração de medidas eficientes e programas de intervenção
nas universidades que favoreçam ao bem-estar profissional. A análise da dinâmica anterior ao adoecimento, a
instauração da patologia e as suas consequências, possibilitam entender esse processo. Servindo também como base
de transformação da realidade presente nas universidades. Entretanto, o presente estudo não dispensa outras
possibilidades de investigação acerca do tema do adoecimento psíquico dos docentes de universidade.
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