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A SAÚDE DOCENTE COMO DESAFIO PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS

ÉRIKA JOELY CASAES DE JESUS LIMA

EIXO: 24. EDUCAÇÃO E SAÚDE

Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo ainda em andamento, que objetiva discutir a saúde docente como
preocupação para o desenvolvimento de programas de políticas públicas de prevenção a doenças, que durante muito
tempo foram consideradas inerentes à profissão. Apresenta discussões sobre o comportamento de professores frente
ao adoecimento e a relação com a qualidade de ensino. Os resultados preliminares mostram que existem três
principais grupos de doenças que afastam os professores do exercício da profissão, indicando caminhos para o
desenvolvimento de processos preventivos e melhoria da qualidade de vida dos professores e consequentemente dos
índices de educação do nosso país.

Palavras-chave: Saúde. Docência. Políticas Públicas.

Resumen: El presente trabajo presenta un estudio aún en marcha, que objetiva discutir la salud docente como
preocupación para el desarrollo de programas de políticas públicas de prevención a enfermedades, que durante
mucho tiempo se consideraron inherentes a la profesión. Se presentan discusiones sobre el comportamiento de los
profesores frente a la enfermedad y la relación con la calidad de la enseñanza. Los resultados preliminares muestran
que existen tres grupos principales de enfermedades que alejan a los profesores del ejercicio de la profesión,
indicando caminos para el desarrollo de procesos preventivos y mejora de la calidad de vida de los profesores y
consecuentemente de los índices de educación de nuestro país. Palabras clave: Salud. Docencia. Políticas Públicas

Introdução O trabalho docente nas últimas décadas vem sofrendo uma série de modificações, principalmente no que
tange a responsabilidade e carga de trabalho do professor. Em relação à responsabilidade, podemos observar que
novas funções, mesmo que indiretamente, foram agregadas ao dia-a-dia do professor, como a preocupação em
educação de valores, formação do caráter, preocupações que antes, fazia parte das atribuições familiares. Quanto à
carga de trabalho, novas exigências da educação contemporânea trouxeram a necessidade de pesquisa em relação à
qualidade de vida dos educadores, devido a sua exaustão física e mental. Durante muito tempo, quando não era
discutido o conceito de profissionalismo e de formação profissional, a educação era vista como sacerdócio e, ensinar
significava aceitar os riscos inerentes à profissão. Segundo Robalino (2012), as “marcas da profissão” que mais
acometiam os professores no início do século XIX eram afonia, varizes, dores lombares e fadiga. Contudo os fatores
causadores de adoecimento dos professores podem estar ligados tanto a condições de trabalho, quanto de ambiente
ou até mesmo, desenvolver-se a partir de experiências desgastantes do dia-a-dia. Quando o corpo (descartando
fatores genéticos) manifesta através do adoecimento as experiências da realidade social em que o professor vive,
levando-o a sucessivas licenças médicas ou afastamento, deverá ser fenômeno de atenção para o desenvolvimento
de políticas publicas de atenção e cuidado à saúde docente. Condições de trabalho e adoecimento do professor
Com a chegada da modernidade, a relação trabalho/saúde tornou-se mais evidente, pois o individuo era cada vez
mais exigido pelo trabalho, tanto pelo tempo desprendido para exercer suas atividades laborais (excessiva carga
horária), quanto pela relação mão de obra/capital. Antes, com as relações de trabalho escravo, a preocupação com a
saúde era praticamente inexistente, sendo reservada apenas àqueles que estavam a serviço dos seus senhores. Com
o advento da Revolução Industrial, o trabalhador “livre”para vender sua força de trabalho tornou-se presa da máquina,
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de seus ritmos, dos seus ditames da produção que atendiam à necessidade de acumulação de capital e máximo
aproveitamento dos equipamentos, antes de se tornarem obsoletos. (MINAYO-GOMEZ;THEDIM-COSTA,1997, p. 22)
No campo da educação, inicialmente as escolas eram destinadas aos filhos de famílias de classes mais ricas, em sua
maioria para a educação de meninos. As meninas até certa idade ficavam aos cuidados de suas mães, onde
aprenderia o ofício do lar e uma pequena parcela estudaria no curso Normal e se tornariam professoras. A educação
consistia basicamente no condicionamento do comportamento, onde a criança deveria aprender bons hábitos como
obediência e receber cuidados da higiene e saúde, o que indica uma visão patriarcal e assistencialista da educação.
Os professores nesse contexto cuidavam das crianças e carregavam em sua formação a concepção do magistério
como sacerdócio, submetendo-se a exercer suas atividades em espaços inadequados, com carência de materiais e
baixa remuneração. Ao que parece, os espaços/tempos de lutas e conquistas mudaram, contudo ser professor
segundo Salim; Simões; Tavares (2008) ainda aparece como um lugar de “convalescença”, onde o individuo resiste
bravamente até os últimos dias de docência. Um dos fatores que o conduz a essa situação é o ambiente de trabalho,
muitas vezes em constante vigília por parte da gestão, críticas exageradas, alta carga de trabalho, quantificação de
resultados o que leva o professor a transformar o ensino muito mais num constante jogo de estratégias do que no
exercício de troca de experiências, culturas e vivências que permitem construir o conhecimento. O cenário que muitas
vezes se configura é que o professor tenta a todo o momento demonstrar que seu trabalho não é desqualificado, que
existe cientificidade no ato de ensinar, mas que esse não está distante de tecer no bojo das suas discussões, relações
socioafetivas. O espaço escolar permeado de modos de ver e pensar diferentes, de possibilidades diversas de
aprender, das rotinas exaustivas já se faz capaz de produzir um estado de mal-estar. A expressão “mal-estar” docente
foi utilizada pela primeira vez por Esteve em 1985 para compreender que os enfrentamentos do cotidiano convergem
num processo de medo, ansiedade que passam a colocar a saúde do professor em risco. Os principais elementos que
causam esse mal-estar é a necessidade de busca permanente e acelerada de qualificação devido ás exigências do
mercado, a impossibilidade de cumprimento dos objetivos traçados diante do contexto social e condições materiais de
ensino e às exigências das famílias pelas conquistas dos seus filhos sem, na maioria dos casos, estabelecer parceria
com a instituição escolar. Segundo Esteve (2005), a saúde dos professores depende das condições de trabalho,
portanto, ao melhorar as condições de trabalho, percebe-se um quadro de mudança nos indicadores de saúde dos
professores. A mudança no cenário que torna o trabalho limitado gerando insatisfação por parte dos professores, falta
de recursos didáticos, salas com quantidade excessiva de alunos ou sem ventilação adequada, a indisciplina em sala
de aula, a violência presente nas escolas e a falta de apoio das famílias já representariam fatores de diminuição de
afastamentos de professores de sala de aula, onde o número é cada vez mais crescente nas escolas públicas. A
instabilidade do setor privado reflete no número menor de pedidos de afastamento de professores, refletindo na
quantidade de registros de pesquisas em setores privados. O medo de perder o emprego – garantia imediata de
sobrevivência – aliado aos mais variados constrangimentos que marcam a trajetória do trabalhador doente, “afastado”
do trabalho mascara, em muitos casos, a percepção dos indícios de comprometimento da saúde ou desloca-se para
outras esferas da vida inibindo ou protelando, frequentemente, ações mais incisivas de reivindicação pela garantia de
saúde no trabalho. (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997, p. 24) Diante de todo esse quadro de desgaste físico e
emocional, constatamos a cada dia um número crescente de pedidos de afastamento de professores por motivo de
saúde, que segundo Araujo & Carvalho (2009) estão associados a três grandes grupos: osteomusculares, vocais e
psíquicos. Dentro do grupo de problemas osteomusculares, os maiores registros estão relacionados a dores lombares,
a região da cervical, punhos e pernas, devido à má postura, esforços repetitivos e até mesmo, por falta de atividade
física, justificada pela falta de tempo para cuidados com a própria saúde e busca de uma melhor qualidade de vida.
Alguns estudiosos ainda constataram a incidência de problemas circulatórios (varizes) já que muitos professores
estavam sempre na mesma posição. Os problemas vocais são aqueles que apontam de maneira mais contundente
que a saúde do professor deve ter atenção, já que a voz, ainda que passível de adoecimento consiste em um
instrumento de trabalho. As salas com grande quantidade de crianças, que levam o professor a elevar a voz para se
fazer compreendido, ambientes com ruídos, a carga exaustiva de trabalho e a indisciplina, são fatores que apontam
para o desgaste vocal dos professores. Registra-se um número significativo de distúrbios de voz, pregas nas cordas
vocais e até mesmo afonia e nota-se que o maior número de professores que foram afastados das salas de aula por
problemas vocais, é do sexo feminino, ensinam em escolas públicas municipais ou estaduais. A grande proporção de
profissionais da educação que sofrem de distúrbios de voz justificou uma atenção especifica da pesquisa “Trabalho
Docente da Educação Básica no Brasil (TDEBB)”, que coletou importantes dados relacionados ao uso da voz e aos
problemas de saúde vocal dos docentes em sua amostra, com o objetivo de compreender melhor este processo de
saúde-adoecimento. (GONÇALVES, 2012, p. 400) Observa-se que o número de professores que mesmo
apresentando sintomas, sucumbem à doença e continuam exercendo suas atribuições, ainda é muito significativo, o
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que faz com que o número de licenças e afastamentos motivadas por problemas vocais ainda seja baixo. Partes
desses trabalhadores passam a conviver com os sintomas, tentando encontrar estratégias protetivas para a sua voz.
Para Gonçalves (2012) o risco vocal do professor também está associado ao seu perfil. O professor que assume a
postura de distanciamento afetivo dos alunos e utiliza a voz como instrumento de imposição de respeito (gritam, falam
alto), tende a ter maiores prejuízos vocais. Nesse caso, o vinculo afetivo com o aluno seria uma medida protetiva da
voz. A sobrecarga produzida do trabalho exercido pelo professor gera os problemas psíquicos, que evoluem para
síndromes, distúrbios que adoecem e afastam os profissionais de sala de aula. Dentro do quadro das síndromes,
estudiosos atentam cada vez mais para a síndrome de Burnout, onde o professor apresenta um quadro de
depreciação da própria imagem, esgotamento físico permanente, desespero e vontade de abandonar o trabalho. Os
quadros de distúrbios psíquicos apresentam o registro de estresse, que se manifesta através de um quadro
sintomatológico diverso, que pode variar desde a fadiga até problemas gástricos e dermatológicos, consequência da
baixa do sistema imunológico. Há por parte do professor a naturalização dos sintomas, o que dificulta os cuidados
com a doença. O professor em seu cotidiano, além de todos os enfrentamentos no campo das condições físicas e
materiais de trabalho, ainda tenta abarcar problemas que se configuram nas relações com as famílias e alunos,
principalmente daqueles que estudam em escolas públicas. O envolvimento emocional, a busca de soluções para
conflitos familiares, o medo da violência, o resgaste da ética, da solidariedade que parece ter desaparecido do
discurso de jovens e crianças, acabam trazendo desgaste psíquico ainda maior. As exigências emocionais
vivenciadas em função do contexto socioeconômico dos alunos conduzem os professores a estados de muita tristeza;
ou até mesmo de depressão. Os professores se doam muito ao trabalho e à escola, e mesmo assim nunca é
suficiente. Isto faz com que o emocional deles fique constantemente abalado. (FREITAS; FACAS, 2013, p. 20) Todo
trabalho humano pode ser ou fonte de realização e prazer, ou elemento patogênico. No caso dos professores, a
satisfação advém da constatação do aprendizado do seu aluno, das relações de amizades tecidas no ambiente de
trabalho, da sua autonomia profissional e no reconhecimento e valorização do seu trabalho por parte da gestão
escolar e outros órgãos públicos. Mas há um consenso entre muitos pesquisadores desde a década de 90 que, a
relação trabalho/ doença tem se evidenciado na categoria de professores e a escola pública, território de luta e
garantia de direitos merece atenção. A sociedade pós-moderna luta a cada dia pela garantia do direito de uma
educação para todos, mas não percebe que a necessidade de criação de politicas públicas especificas para a saúde
dos trabalhadores em educação, responsáveis diretos pela garantia e manutenção desses direitos. Como
encarregar-se de preparar seus alunos para um dos saberes indispensáveis à educação do futuro segundo Morin
(2011), que é ensinar a compreensão, se ele mesmo não é compreendido Se o professor não é percebido em sua
fisiologia como profissional, que também se esgota em si, que sofre de esgotamento, estresse, sofre e não consegue
suprir todas as demandas sociais que lhe são impostas Diante disso, espera-se que o presente artigo contribua para a
ampliação do conhecimento quanto à relação trabalho/doença e a sensibilização de gestores públicos para a criação
de programas de prevenção e promoção da saúde dos professores. Considerações Finais Os estudos contidos
neste artigo corroboram com pesquisas que discutem a saúde do professor e constatam que o número excessivo de
alunos em sala de aula, a exaustiva carga horária de trabalho, as novas demandas sociais e familiares, bem como
condições físicas insalubres contribuem para o adoecimento físico e psicológico docente. Observou-se que a maioria
das licenças médicas é decorrente de três grupos de doenças pertinentes à classe de professores: vocais,
osteomusculares e psíquicos, sendo que, o número de pedido de afastamento poderia ser maior frente à quantidade
de professores que sofrem desses males e não buscam tratamento. Os indicadores de doença podem ser físicos ou
psíquicos e vão desde dores nas articulações, coluna, rouquidão, quanto fadiga, cansaço extremo. Os sintomas
psíquicos manifestam-se através de tristeza, depreciação da própria imagem e depressão. Destaca-se também o
crescimento de casos da síndrome de Burnout, prevalecendo o registro da maioria das síndromes e licenças em
escolas da rede pública, devido à estabilidade do vínculo empregatício. Há também comportamentos e posturas a
serem construídos pelo próprio professor. Não assumir o risco de naturalizar os sintomas das doenças, desenvolver
atitudes protetivas da saúde como compartilhar problemas com a gestão da escola e colegas para em conjunto,
buscar soluções. Estudos comprovam que a via coletiva de execução do trabalho docente ameniza o sofrimento da
sala de aula e contribui de maneira significativa para tirar o professor da solidão das relações de ensino. No que diz
respeito à Gestão Pública, a redução do número de alunos nas salas de aula, a melhoria das condições físicas e dos
materiais didáticos das escolas, sugere a preocupação com a qualidade da questão estrutural e material das
instituições escolares. Quanto ao professor, a criação de um programa permanente de apoio, com profissionais como
psicólogos e profissionais da saúde que pudessem prestar atendimento e desenvolvesse ações no sentido de
prevenção, acarretaria mudanças significativas no quadro de professores que estão adoecendo pelo exercício da
profissão, como também na qualidade de ensino. Por fim, a educação e a saúde como direitos de todos estendem-se
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como prerrogativa a todo e qualquer cidadão da sociedade civil, o que inclui o professor, que deve ter atenção
especial dos Órgãos Públicos, já que é um dos principais responsáveis por essa tarefa social.
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