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RESUMO
A saúde mental e o trabalho têm sido temas de grande relevância em estudos e
pesquisas, uma vez que o adoecimento mental do trabalhador está cada vez mais
presente no cotidiano laboral, gera afastamentos por longos períodos, e causa
prejuízos tanto para o empregador, quanto para o próprio trabalhador e a sua rede de
relações. A docência é considerada uma profissão com risco físico e mental, e que
merece uma atenção especial voltada à saúde desses profissionais. Então, pretendese com esse estudo analisar a relação entre o trabalho e a saúde mental de docentes
de uma instituição pública federal de ensino superior. Trata-se de um estudo de
caráter descritivo exploratório com abordagem qualitativa, que foi dividido em duas
fases. Na primeira fase, foi realizada uma pesquisa documental com o levantamento
dos afastamentos por licença para tratamento da própria saúde dos servidores da
UFRN, por CID F (Transtornos Mentais e Comportamentais) no período de 2010-2014,
através de relatório gerencial obtido do Sistema da Administração Pública Federal
(SIAPE SAÚDE). Na segunda fase do estudo, foi realizada uma pesquisa de campo,
junto aos docentes, através de uma entrevista semiestruturada com questões
norteadoras acerca de prazer e sofrimento no trabalho. Para a análise das entrevistas,
foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, do tipo análise temática, proposta por
Minayo (2013), e a teoria da Psicodinâmica do Trabalho segundo Dejours (1992),
como referencial teórico. O período de coleta de dados compreendeu entre
novembro/2015 a junho/2016. Os resultados da primeira fase demonstraram que os
transtornos mentais e comportamentais têm ocupado os primeiros lugares das causas
de afastamento do trabalho por motivo de saúde dos servidores da UFRN (técnicosadministrativos e docentes), e chegou a ser em 2014, 25% das ocorrências de licença
para tratamento da saúde. Os diagnósticos mais frequentes nos afastamentos foram
o transtorno misto ansioso e depressivo (F 41.2), o episódio depressivo grave sem
sintomas psicóticos (F 32.2) e o transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave
sem sintomas psicóticos (F 33.2). Quanto à segunda fase, foram extraídas duas
categorias de análise: o sofrimento e o prazer no trabalho docente, com três
subcategorias correspondentes a cada uma, quais foram: Produtivismo acadêmico –
“Publicar ou perecer”; Professor: um ser onipresente?; Desgastes nas relações de
trabalho; O encanto da sala de aula; O reconhecimento e Vivências que promovem
qualidade de vida no trabalho. Diante dos resultados, pode ser percebido que os
docentes, apesar do sofrimento vivenciado no trabalho, das condições de desconforto,
de mal-estar, por vezes culminando até em adoecimento, reconhecem o seu trabalho
como estimulante, como uma mola propulsora, que dá sentido à sua existência, e que
o simples fato do ser professor e do exercício da docência puderam ser considerados
por eles, como promotores do prazer e da qualidade de vida no trabalho.
Palavras-chave: Saúde Mental; Trabalho; Docentes; Saúde do Trabalhador.

ABSTRACT
Mental health and work have been issues of great relevance in studies and research,
since the mental illness of the worker is increasingly present in the everyday life of
work, entails withdrawals for long periods and provokes losses to both the employer
and to the worker itself and its network of relationships. The teaching practice is
regarded as a profession with mental and physical risk and therefore deserves a
special attention geared towards the health of these professionals. Accordingly, this
study is intended to analyze the relationship between the work and the mental health
of teachers of a federal public institution of higher education. It is an exploratory and
descriptive study, with a qualitative approach, which was divided into two stages. In
the first stage, we performed a documentary research with the survey of withdrawals
due to leave for health treatment in the UFRN servants, by ICD-F (mental and
behavioral disorders), between 2010 and 2014, through a management report
obtained from the Federal Public Administration System (SIAPE-SAÚDE, as per its
acronym in Portuguese). In the second stage of this study, we performed a field
research with the teachers, through a semi-structured interview with guiding questions
about pleasure and suffering at work. In order to analyze the interviews, we used the
content analysis technique, in its thematic analysis modality, proposed by Minayo
(2013), and the theory of Psychodynamics of Work, according to Dejours (1992), as
theoretical benchmarks. The data collection period encompassed between
November/2015 and June/2016. The results of the first stage showed that mental and
behavioral disorders have filled the first places of causes for withdrawing the work
because of health reasons in UFRN servants (technical-administrative and teaching
staff), and even reached, in 2014, 25% of occurrences of leave for health treatment.
The most frequent diagnoses in the withdrawals were the mixed anxiety and
depressive disorder (F 41.2), the severe depressive episode without psychotic
symptoms (F 32.2) and the recurrent depressive disorder, current episode severe
without psychotic symptoms (F 33.2). Regarding the second stage, we extracted two
of analytical categories: suffering and pleasure in the teaching work, with three subcategories corresponding to each, namely: Academic productivism – “Publishing or
perishing”; Teacher: is it an omnipresent being?; Wear in work relationships; The
enchantment of the classroom; The recognition and Experiences that promote quality
of life in the work place. Faced with the results, one can realize that teachers, despite
the suffering experienced at work, the uncomfortable conditions, malaise, which
occasionally even culminates in illness, recognize their work as a stimulant, as a
propelling force, that gives their existence a meaning, and that the simple fact of being
a teacher and the exercise of teaching could be considered by them as promoters of
pleasure and quality of life in the work place.
Keywords: Mental Health; Work; Faculty; Occupational Health.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo está inserido na temática de saúde do trabalhador e trata da
relação entre o trabalho desenvolvido por docentes universitários e a saúde mental.
A saúde do trabalhador é um campo da saúde coletiva, que estuda as relações
entre a saúde e o trabalho, devendo ser entendida e analisada como um processo
social, refletindo um coletivo com influências sociais (PEREZ, 2012).
Para tanto, serão discutidas as políticas nacionais de saúde mental e saúde do
trabalhador, bem como a política de atenção à saúde do servidor público federal,
temática em que se enquadram os sujeitos participantes desse estudo. Como
referencial teórico, articularemos as políticas públicas pertinentes ao tema, a teoria da
Psicodinâmica do Trabalho desenvolvida por Christophe Dejours.
O trabalho atualmente é configurado como uma atividade que envolve o ser
humano em todas as suas dimensões, exercendo um importante papel na construção
da subjetividade humana, um elemento constitutivo da saúde mental e coletiva
(ANCHIETA et al.,2011).
No capitalismo contemporâneo, vivencia-se a revolução dos conceitos de
tempo e distância, de comunicação, de produção e de modos de vida, assim como, a
expansão da informática e da microeletrônica no mundo do trabalho. O
desenvolvimento tecnológico, sociocultural e as consequências da globalização
geram benefícios ao mundo moderno, mas em compensação, geram profundas
mudanças no comportamento do ser humano, no âmbito biopsicossocial, interferindo
diretamente na sua qualidade de vida (BARRETO, 2013).
O setor educacional não ficou isento às transformações ocorridas no mundo do
trabalho, a educação teve seu papel e função questionados, sendo apontada como
elemento fundamental no processo de mudança nos novos processos produtivos, que
exigem a formação de trabalhadores flexíveis e polivalentes. Desse modo, a
sociedade direciona à escola, dentre outros, o papel de preparar os profissionais que
irão compor o mercado de trabalho (ROSAS, 2012).
Essas

mudanças

tecnológicas,

introduzidas

no

processo

produtivo,

possibilitaram o aumento da produtividade nas empresas e consequentemente nos
lucros, e também influencia na saúde do trabalhador, com manifestações tanto na
esfera física quanto na psíquica. O surgimento de novas enfermidades relacionadas
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às mudanças no mundo do trabalho é citado em produções científicas (MUROFUSE;
ABRANCHES; NAPOLEÃO, 2005).
Partindo do princípio que o corpo vivencia mudanças que agem sobre a mente
e, reciprocamente, refletem no corpo. A vida repleta de estresse, agitação e
preocupações é fonte constante de perturbações e doenças psicossomáticas
(JODAS; HADDAD, 2009).
Essas mudanças geram repercussões na saúde do trabalhador, de forma que
chegam a interferir diretamente no comportamento do indivíduo, ocasionando em
muitos casos adoecimento e afastamento do trabalho, além de vulnerabilizar o próprio
ambiente de trabalho e sua convivência social tais como família e amigos.
Questões relacionadas ao sofrimento mental no trabalho vêm sendo tema
relevante para pesquisas e estudos, visto que a alta incidência e prevalência do
adoecimento mental no ambiente laboral tem sido a causa de afastamentos por longos
períodos, gerando prejuízos tanto para o empregador, quanto para o próprio
trabalhador, repercutindo em sua rede de relações sociais (SILVA et al., 2012).
Os

afastamentos

do

trabalho

causados

por

distúrbios

mentais

e

comportamentais são, em sua maioria, a partir das mudanças atuais no mundo
laboral, pois quando as exigências do ambiente do trabalho são maiores que as
formas pessoais de adaptação e resiliência, o indivíduo perde a autonomia e aumenta
as chances de se instalarem as doenças, dentre elas, as doenças mentais (BRASIL,
2009).
Diversos fatores influenciam na saúde mental dos trabalhadores, tais como: a
natureza e a organização do trabalho; as relações formais e informais, as relações de
poder e justiça na organização, o sistema de recompensas, entre outros (BRASIL,
2009).
Fatores relacionados ao tempo e ao ritmo de trabalho também são cruciais na
determinação do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. A exemplo de jornadas
de trabalho longas, turnos de trabalho noturnos, ritmos intensos ou monótonos,
pressão de chefias por mais produtividade geram frequentemente quadros ansiosos,
fadiga crônica e distúrbios do sono. O sofrimento e a insatisfação do trabalhador
podem manifestar-se não apenas pela doença, mas nos índices de absenteísmo,
conflitos interpessoais e fora do trabalho (BRASIL, 2001).
Os transtornos mentais são as doenças que mais incapacitam para as
atividades laborais. De acordo com a estimativa da OMS (2001), os transtornos
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mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores, enquanto que os
transtornos mentais graves atingem de 5 a 10% dos trabalhadores. A depressão grave
configura-se atualmente na principal causa de incapacidade em todo mundo, pois
ocupa o quarto lugar das principais causas de doenças no mundo, podendo chegar a
segundo lugar nos próximos 20 anos (OMS, 2001).
De acordo com uma pesquisa realizada pela Subsecretaria de Saúde,
Segurança e Previdência dos servidores do Distrito Federal (SUBSAÚDE), apontam
que o estresse, a depressão e a síndrome do pânico são as principais causas de falta
dos servidores ao trabalho, chegando a contabilizar 60% de todos os afastamentos
por motivo de saúde (SUERTEGARAY, 2014).
Sendo servidora pública, exerço minhas atividades na Diretoria de Atenção à
Saúde do Servidor da UFRN (DAS/UFRN) há quatro anos. A DAS/UFRN é o setor
responsável na universidade pelo cuidado da saúde de seus servidores, e desde o
início integrei a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Perícia em Saúde
(COVEPS/UFRN), que abarca também a unidade do Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS/UFRN), e realiza os exames
periódicos de saúde, dispõe da perícia oficial em saúde, que utilizam o Sistema de
Informações de Saúde e Segurança no Trabalho da Administração Pública Federal
(SIAPE SAÚDE).
Em conjunto com a equipe multiprofissional do SIASS/UFRN desenvolvemos
um acompanhamento dos servidores que apresentavam alguma restrição laboral em
suas atividades, além da continuidade dos exames periódicos na UFRN. Mais tarde,
assumi a coordenação da COVEPS/UFRN e do SIASS/UFRN, o que contribuiu ainda
mais para fomentar a minha inquietação quanto à realidade vivenciada e a
necessidade de se realizar uma pesquisa voltada à saúde dos servidores que são
atendidos na DAS/UFRN e buscar a promoção da saúde destes.
Então, a motivação para realizar o presente estudo nasceu de um desconforto
como enfermeira e servidora pública federal, ao observar durante o trabalho o
crescente número de servidores, com parcela significativa de docentes, que procuram
a DAS/UFRN para obtenção da licença para tratamento de saúde, em muitos casos,
em

consequência

de

algum

sofrimento

psíquico,

transtorno

mental

ou

comportamental.
De posse dessas informações, achamos pertinente estudar a saúde do público
docente que desenvolve as suas atividades no ensino superior e foi realizada uma
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busca na literatura acerca da saúde mental e o trabalho, e foram encontrados estudos
que abordavam essa temática.
Viu-se que em 1981, a Organização Internacional do Trabalho (OIT),
considerou a docência, com uma profissão de risco físico e mental, corroborando em
uma maior atenção à saúde desses profissionais (BARRETO, 2008).
A realidade vivenciada entre os docentes universitários, além da correria do dia
a dia, da relação professor-aluno em sala de aula, da sobrecarga de tarefas, de
leituras exaustivas para preparação de aulas e da correção de trabalhos, somam-se
outras atividades como participação em comissões, consultorias, pressão institucional
por pesquisa e publicação, aprendizagem de novos recursos tecnológicos, submissão
a normas e regras técnicas da instituição de ensino e governamentais por exemplo
CNPq, CAPES, entre outras, levando a uma rotina exaustiva e predisposição ao
adoecimento (SILVA; CARVALHO, 2011).
Dentre as doenças ou disfunções mais comuns entre docentes, destaca-se a
exaustão emocional e estresse, distúrbios da voz e disfunções musculoesqueléticas,
podendo gerar afastamento de suas atividades em virtude do comprometimento de
capacidade física e psíquica (BAIÃO; CUNHA, 2013).
Durante o exercício da docência podem surgir diversos fatores que corrobora o
surgimento do estresse em professores como, más condições de trabalho, longas
jornadas de trabalho, falta de incentivos, descompromisso dos alunos, e dificuldades
na administração do tempo (BARRETO, 2008).
Perez (2012) destacou em seu estudo que, a associação entre uma constante
exigência por produtividade e um contexto de trabalho mentalmente insalubre
favorecem o desenvolvimento de sentimentos de sofrimento no trabalhador. Porém,
este mesmo sujeito, muitas vezes, encontra estratégias de defesa, passando a buscar
novas fontes de prazer no trabalho.
O sofrimento e o prazer vivenciados no trabalho, bem como o desgaste mental
e as estratégias de enfrentamento, são estudados pela teoria da Psicodinâmica do
Trabalho, desenvolvida por Christophe Dejours na década de 1990 e que foi escolhida
como referencial teórico da presente pesquisa.
Dejours; Abdoucheli e Jayet (2014, p. 120) conceituam a psicodinâmica do
trabalho como “a análise dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pela
confrontação do sujeito com a realidade do trabalho”.
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A perspectiva da psicodinâmica do trabalho é a de mostrar que a organização
do trabalho tem papel fundamental nas relações subjetivas dos trabalhadores e que
são expressas por experiências de prazer e sofrimento no trabalho. Isso cabe nos
aspectos relacionados mais com a atividade propriamente dita do trabalho e com as
relações sociais e profissionais com a instituição a qual se está inserido, englobando
também as relações de subordinação. (NUNES; LINS, 2009)
A nova psicopatologia do trabalho, como também é conhecida a psicodinâmica
do trabalho, está preocupada com uma dinâmica mais abrangente, no que se refere à
gênese e às transformações do sofrimento mental relacionado à organização do
trabalho, não se restringindo apenas em identificar as doenças mentais específicas à
profissão e situações de trabalho (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2014).
Assim, pressupõe-se que o trabalho constitui-se como um fator determinante
para a ocorrência, ou não, conforme a psicodinâmica do trabalho, de problemas de
saúde mental nos docentes que desenvolvem as suas atividades em ambiente
acadêmico.
Dessa forma, ao refletir sobre a temática, levantamos alguns questionamentos:
1) O trabalho de professores universitários tem se constituído em uma fonte
de adoecimento psíquico?
2) Na instituição em estudo, há estratégias de visibilidade e enfrentamento
desse tipo de sofrimento advindo do trabalho docente?
Sabemos que a prevenção de transtornos mentais e do comportamento
relacionados ao trabalho respalda-se em procedimentos de vigilância dos agravos à
saúde e dos ambientes e condições de trabalho, utilizando-se de conhecimentos
clínicos e epidemiológicos, de higiene ocupacional, toxicologia, ergonomia, psicologia,
dentre outros, e na valorização da percepção dos trabalhadores sobre seu trabalho e
a sua saúde (BRASIL, 2001).
Destarte, acreditamos que com este estudo, se possa agregar conhecimento à
temática da saúde do trabalhador, em especial, do servidor público federal com
carreira docente, no que diz respeito à saúde mental dessa comunidade. E poderá
servir de subsídio às ações direcionadas à prevenção e promoção da saúde mental
de servidores da UFRN, bem como contribuir para a redução dos afastamentos por
transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral



Analisar a relação entre o trabalho e a saúde mental de docentes de uma
instituição pública federal de ensino superior.

2. 2 Objetivos Específicos



Identificar fatores que proporcionam prazer e fatores que desencadeiam
sofrimento no âmbito do trabalho de docentes de uma instituição pública
federal de ensino superior.



Discutir as vivências e impressões relacionadas à saúde mental e trabalho
de docentes de uma instituição pública federal de ensino superior.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

Apresenta-se neste capítulo a revisão de literatura que orientou esta pesquisa
e compreendeu no estudo das Políticas de Saúde pertinentes à temática abordada, e
serão distribuídas em forma de tópicos, quais são: 3.1 Política Nacional de Saúde
Mental; 3.2 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 3.3 Política de Atenção à
Saúde do Servidor Público Federal.
3.1 Política Nacional de Saúde Mental

A atual política de saúde mental brasileira é resultado da grande mobilização
social de usuários, familiares e trabalhadores da saúde, que teve seu início na década
de 1970, com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de
100 mil pessoas com transtornos mentais. Tal movimento foi impulsionado pela
grande repercussão que o tema dos direitos humanos adquiriu no combate à ditadura
militar e inspirado nas experiências exitosas de países europeus na substituição de
um modelo de saúde mental baseado no hospital psiquiátrico por um modelo de
serviços comunitários com forte inserção territorial (BRASIL, 2013).
O transtorno mental provoca uma série de alterações na vida do sujeito, pois
altera a dinâmica de sua rede de relacionamentos, acarretam importantes limitações
funcionais e comportamentais, além de exigir tempo, compromisso e disponibilidade
tanto das pessoas que convivem com o doente, quanto dos profissionais de saúde
que assistem essa clientela específica diariamente (PINHO; KANTORSKI, 2011).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (2001), quanto ao sofrimento
psíquico no mundo, estima-se que cerca de 450 milhões de pessoas sofrem de
transtornos mentais; dentre essas, 70 milhões sofrem dependência do álcool; 24
milhões sofrem de esquizofrenia; entre 10 a 20 milhões tentam suicidar-se, e um
milhão comete suicídio anualmente.
Ao longo do tempo, estudiosos buscaram conceituar a doença mental e explicar
as suas causas. Desde a antiguidade a humanidade dispõe de formas para
compreender o que à época, chamava-se loucura. Para se ter melhor entendimento
de como estão organizados os cuidados em saúde mental atualmente, é necessário
ter conhecimento acerca de sua inserção e compreensão histórica.
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Na Idade Média, o louco era visto como uma pessoa que necessita de caridade,
o prenúncio do mal, ou seja, significava os diferentes modos de atuação do demônio
sobre a vida e o conhecimento, e esse imaginário social da loucura foi construído,
paulatinamente, pela influência do domínio da igreja católica na época (RIBEIRO,
2007).
Na Europa, a prática do internamento designava uma nova reação à miséria,
de modo equivocado, de forma a representar uma resposta a controlar, recolher os
“inúteis” à ordem vigente ou pelo menos ocultar seus efeitos sociais mais visíveis
(FOUCAULT, 2004).
Foucault (2004) menciona que os hospitais psiquiátricos tratava de recolher,
abrigar, alimentar os que se apresentavam de espontânea vontade, ou aqueles que
eram encaminhados pela autoridade real ou judiciária.
Com o advento da Revolução Francesa, os hospitais psiquiátricos passaram a
ser objeto de diversas mudanças, primeiro foram libertados vários internos que
estavam em decorrência do poder autoritário do Antigo Regime, novas instituições
assistenciais foram criadas, dessa forma os hospitais foram perdendo a função de
caridade e controle social, sendo medicalizados e transformados em instituições
médicas por excelência, assumindo a nova finalidade de tratar os internos
(AMARANTE, 2007).
No Brasil, após ter sido socialmente ignorada por quase trezentos anos, a
loucura passou a ser objeto de intervenção específica do Estado após a chegada da
Família Real. Nesse período de modernização e consolidação da nação brasileira, “os
loucos” passam a ser vistos como “resíduos da sociedade e uma ameaça à ordem
pública”, os que apresentassem “comportamento agressivo”, eram privados do
convívio social, não sendo mais permitido continuar vagando nas ruas, e
principalmente, quando a sua situação socioeconômica era desfavorável, dessa forma
o destino dessas pessoas passou a ser os porões das Santas Casas de Misericórdia,
onde permaneciam vivendo sob péssimas condições de higiene e cuidado (PASSOS,
2009).
Em 1852, foi inaugurado, o que veio a ser o marco institucional da assistência
psiquiátrica brasileira, o primeiro hospital psiquiátrico, o Hospício D. Pedro II,
explicitamente inspirado no modelo europeu, localizado no Rio de Janeiro. Nesse
momento inicia-se a política oficial de tutela e segregação do doente mental no Brasil,
sendo o isolamento uma característica básica do regime médico e policial do Hospício
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Pedro II, concebido como o lugar do exercício da ação terapêutica, que deveria
realizar a transformação do alienado (FONTE, 2012).
Com o passar dos anos, a psiquiatria se torna mais visível e as internações em
hospícios mais frequentes, uso rotineiro de medicamentos, em decorrência do avanço
farmacológico, muitas vezes, utilizado como mecanismo de repressão, e para tornar
a internação mais amena e o doente mais “dócil” (RIBEIRO, 2007).
Ao longo da história, o preconceito e o estigma social vem acompanhando a
pessoa com doença mental, privando-lhe do direito de exercer a sua cidadania. O
confinamento nos hospitais psiquiátricos traz resultados satisfatórios à sociedade que
os enfrenta com medo e desdém, mas a eles próprios essa terapêutica acarreta
isolamento, medo de se relacionar com o outro e restrição ao trabalho. Com a
finalidade de combater esse isolamento e confinamento, surge uma proposta de
reorientação do modelo hospitalocêntrico, em busca da implantação de práticas
voltadas para a cidadania de doentes mentais, assim surge o movimento de Reforma
Psiquiátrica brasileira (RPb), então inspirada por experiências internacionais
(RIBEIRO, 2007).
Entre os protagonistas desse movimento social, havia um importante consenso
entre seus integrantes, o de que não era mais aceitável que o acometimento de
qualquer indivíduo por um transtorno mental, o levasse ao encarceramento em
manicômio por décadas de sua vida, muitas vezes sem cuidados integrais a sua saúde
e com desrespeito aos seus direitos humanos e civis (FONTE, 2012).
A Reforma Psiquiátrica brasileira pode ser definida como a reorientação do
modelo de atenção à saúde mental que visa a substituição do modelo
hospitalocêntrico ou manicomial por um modelo de reabilitação psicossocial, voltado
para a desinstitucionalização da loucura (PACHECO, 2011).
Fortemente assentada em valores, como o direito do usuário de serviços de
saúde mental ser tratado em liberdade, com foco na reinserção social, na
humanização dos cuidados e no resgate da condição de cidadania. Vem se
implementando políticas públicas de saúde mental, assim como, leis, portarias e
outras regulamentações, as quais repercutiram na criação de novos serviços, e
trouxeram mudanças, produzindo inovação de práticas clínicas com importante apoio
na interdisciplinaridade das ações e participação cidadã (CAMPOS; ONOCKOCAMPOS; BARRIO, 2013).
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Os princípios as RPb foram instituídos em 2001, com a aprovação da Lei nº
10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Neste
mesmo ano ocorreu a III Conferência Nacional de Saúde Mental, com marcante
participação popular democrática, que ofereceu subsídios políticos e teóricos para a
elaboração da política de saúde mental no Brasil. Com isso, o Governo Federal
impulsionou a construção de um modelo humanizado de atenção integral na rede
pública de saúde mental, que mudou o foco da hospitalização como a única
possibilidade de tratamento aos doentes mentais.
A reformulação, proposta pela RPb, envolve uma grande variedade de
indagações e críticas, que problematizam não apenas a dimensão do tratamento
propriamente dito, mas também questões de ordem política e jurídica, epistemológica
e cultural, ou seja, tal movimento busca questionar o modelo de atendimento centrado
no hospital psiquiátrico tanto na sua concretização em práticas assistenciais quanto
nas suas configurações teórico-conceituais, designáveis como campo do saber
psiquiátrico. Busca, além disso, superar preconceitos historicamente construídos a
respeito da loucura/doença mental, cristalizados no imaginário social e cultural, bem
como na caracterização jurídica do doente mental (SIMÕES; FERNANDES; AIELLOVAISBERG, 2013).
O tratamento de pessoas com transtornos mentais deve ser pautado em uma
concepção de saúde compreendida como processo, e não meramente como ausência
de doença, dessa forma busca-se melhorar a qualidade de vida do usuário dos
serviços, com ênfase em ações integrais e promocionais de saúde, garantindo-se o
cuidado, a sua inclusão social e a sua emancipação (BRASIL, 2004).
Experiências municipais iniciaram a desinstitucionalização de moradores de
manicômios criando serviços de atenção psicossocial para realizar a (re)inserção de
usuários em seus territórios existenciais, foram fechados hospitais psiquiátricos à
medida que se expandiam serviços diversificados de cuidado, tanto longitudinal
quanto intensivo para os períodos de crise. A atenção à pessoas com transtornos
mentais passou a ter como objetivo o pleno exercício de sua cidadania, e não somente
o controle de sua sintomatologia, o que implica em organizar serviços abertos, com a
participação ativa dos usuários e formando redes com outras políticas públicas, como
educação, moradia, trabalho e cultura (BRASIL, 2013).
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Com a publicação da Portaria MS nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011, foi
instituída a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com financiamento e regulação
tripartite, amplia-se a RAPS que passa a integrar, a partir do Decreto Presidencial nº
7508/2011, o conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde.
Conforme a RAPS, entre os serviços substitutivos ao modelo manicomial
podemos citar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura (CECO’s), as Enfermarias
de Saúde Mental em hospitais gerais, as oficinas de geração de renda, e as Unidades
Básicas de Saúde cumprem também uma importante função na composição dessa
rede comunitária de assistência em saúde mental (BRASIL, 2013).
Cabe ressaltar a existência de uma dificuldade de ligação entre os programas
setoriais de saúde mental e da saúde do trabalhador, pois ambos ocupam formas
diferenciadas na estrutura hierarquizada do SUS, representados por seus centros de
referência, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador (CEREST) respectivamente. Sendo que a saúde mental busca
a sua inserção na atenção básica, porta de entrada do SUS, já a saúde do trabalhador
ainda detém algumas características do sistema de assistência aos trabalhadores no
extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), nos
quais os trabalhadores tinham uma “entrada privilegiada” no sistema de assistência.
Isso pode tentar explicar o porquê das ações da política de saúde mental não se
encontram incorporadas na política de saúde do trabalhador e vice-versa (NARDI;
RAMMINGER, 2012).
E como as políticas públicas são decorrentes do interesse do Estado, que
definem os direitos e a forma de torná-los efetivos, assim nos cabe questionar se a
promoção da saúde mental dos trabalhadores no país é uma questão politicamente
importante para o Estado, que mereça atenção por parte dos governantes e tenha sua
garantia através das políticas públicas (NARDI; RAMMINGER, 2012).
O campo da saúde mental e trabalho se propõe a estudar as inter-relações
entre o trabalho, os processos de adoecimento psíquico e os impactos na saúde
mental dos indivíduos. Além de focar na relevância dos aspectos subjetivos do
trabalho nos processos de construção da saúde mental, do reforço da identidade e do
próprio indivíduo (LANCMAN; UCHIDA; SZNELWAR, 2015).
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Dependendo da situação, o trabalho pode fortalecer a saúde mental do
indivíduo, como vulnerabilizá-la, ocasionando distúrbios, que podem se manifestar de
modo individual e coletivo (SELIGMANN-SILVA, 2011).
Ao apresentarmos o histórico da Política Nacional de Saúde Mental, também
observamos os avanços e conquistas consolidadas neste campo, onde a reinserção
da pessoa com transtorno mental na comunidade e no mercado de trabalho tem sido
assegurada, então torna-se pertinente estudar o mundo do trabalho e a sua relação
com a saúde mental, bem como se figura a Política de Saúde do Trabalhador no Brasil.
Assim, abordaremos no próximo tópico, a Política Nacional de Saúde do
Trabalhador.
3.2 Política Nacional de Saúde do Trabalhador

O campo da saúde do trabalhador é parte integrante da Saúde Coletiva e se
constitui em um espaço interdisciplinar e pluri-institucional que compreende o trabalho
como um dos principais determinantes sociais da saúde. Considerando a
complexidade de seu objeto, preconiza um modo de agir integrador que inclui a
promoção, a prevenção e a assistência, tendo o trabalhador, individual e coletivo,
como sujeito de um processo de mudanças (COSTA, et al., 2013).
O trabalho, ao longo da vida em sociedade, é fundamental na relação do ser
humano com a natureza, uma vez que coloca em movimento a vida humana, através
da busca de produtos, que o alimentarão, vestirão e permitirão sua reprodução e
produção social. Com esta ação, a pessoa transforma o seu entorno e, nesse
processo, é transformada (BARRETO, 2013).
De acordo com Barreto (2013) o trabalho, em muitas culturas era tratado como
castigo, que penalizava e causava sofrimento, e estava ligado à pobreza. Os romanos
denominavam o instrumento de castigo como tripalium e o trabalho de tripaliare, este
destinado aos escravos e artesãos.
No século XVIII durante o Iluminismo, o trabalho tornou-se símbolo e fonte de
produtividade e propriedade; da dignidade humana, de autonomia e liberdade; de
progresso e desenvolvimento. A Revolução Industrial levou o trabalho das pequenas
oficinas para as fábricas, sendo fundamental na vida humana e passou a ter apoio do
cristianismo que considerava o trabalho como perpetuação da obra divina e o
trabalhador visto como “eleito” de Deus em sua vocação (BARRETO, 2013).
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especialmente nas três últimas décadas do século XIX, sob o determinismo do
capitalismo, que deu ao trabalho o sentido de mercadoria, orientado pela lógica da
oferta e da procura, gerando aumento do investimento no sistema produtivo, porém
fragilizando o vínculo empregatício e consequentemente acentuando a precarização
do trabalho e desemprego (BILA, 2008).
A medicina do trabalho surge no período da Revolução Industrial, devido à
preocupação dos proprietários das indústrias com a produtividade e os lucros,
comprometidos em virtude do alto índice de absenteísmo de seus trabalhadores.
Nessa época, a saúde do trabalhador é exercida com atuação restrita à prevenção
dos riscos ocupacionais e retorno imediato dos operários ao posto de trabalho
(HOEFEL; SEVERO, 2011).
As transformações e as crises que vem ocorrendo no capitalismo globalizado
ocasionaram profundas repercussões no mundo do trabalho e nas relações sociais, e
não apenas nos países industrializados, sendo assim um dado revelador dos
paradoxos das novas formas de produzir e gerir os modos de viver e sobreviver da
classe que vive do trabalho (BARRETO, 2013).
Com a crise do capitalismo mundial no final da década de 1970, motivada pelo
esgotamento do modelo de acumulação taylorista/fordista, da administração
keynesiana e do Estado de bem-estar social, resultou uma remodelação da estrutura
de poder e novas formas de organização e gestão do trabalho tanto no setor privado
quanto no público (ASSUNÇÃO, 2012).
Mudanças no mundo do trabalho vem acontecendo em decorrência da
acumulação flexível do capital e a reestruturação positiva dos anos 1990, articuladas
as características da pós-modernidade, com isso, instala-se a lógica da racionalidade
econômica, que se configura na principal fonte inspiradora para as novas formas de
subjetivação, de sofrimento, de patologias e de possibilidades de reação e ação dos
trabalhadores (MENDES, 2007).
A reestruturação positiva e industrial pode ser definida como uma busca por
compatibilizar mudanças no perfil das organizações produtivas, das relações de
produção, do modelo dominante da gestão do trabalho e da tecnologia, com a
introdução de instrumentos baseados na microeletrônica, e no quadro jurídico
internacional (FERREIRA, 2012).
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Ferreira (2012) afirma que essas transformações ocorridas, se caracterizam
pela interdependência dos mercados e a aceleração das inovações tecnológicas no
âmbito da microeletrônica, microbiologia, energias nuclear e ecológica; redução do
ciclo de vida das mercadorias; mundialização da produção, da distribuição e do
consumo; redes globais de comunicação e informação; crescente conhecimento
científico e tecnológico agregado à produção; redimensionamento das corporações;
crescente terceirização dos serviços e do trabalho autônomo.
Após a Segunda Guerra Mundial, a concepção teórico e prática de medicina do
trabalho vigente é superada e abre espaço para uma nova forma de ação política
denominada de Saúde Ocupacional, baseada na multicausalidade do processo
saúde-doença, com intervenções nos ambientes de trabalho e o envolvimento de
outros profissionais de saúde (HOEFEL; SEVERO, 2011).
Durante o processo de redemocratização do país, em meados da década de
1970, o movimento sanitário teve por base as premissas do novo sindicalismo e as
novas formulações do campo da saúde. As ações deste movimento resultou na
criação de uma rede diferenciada de saúde do trabalhador, nas políticas de saúde
desta população e na luta pela defesa do trabalho digno, incluindo a participação dos
trabalhadores na gestão dos processos produtivos (HOEFEL; SEVERO, 2011).
Além da Constituição Federal do país assegurar que o trabalhador brasileiro
tem a garantia e proteção, que em seu art. 7º, Inciso XXII, explana que são direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social a “redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de
saúde, higiene e segurança”.
Daí surge a Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho (PNSST)
instituída pelo Decreto nº 7.602 de 7 de novembro de 2011, tem por objetivos a
promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida do trabalhador, a prevenção de
acidentes e de danos advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso
dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho.
A PNSST tem por princípios: a) universalidade, b) prevenção, c) precedência
das ações de promoção, proteção e prevenção sobre às de assistência, reabilitação
e reparação, d) diálogo social, e) e integralidade; e como diretrizes : a) inclusão de
todos trabalhadores brasileiros no sistema nacional de promoção e proteção da
saúde, b) harmonização da legislação e a articulação das ações de promoção,
proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador,
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c) adoção de medidas especiais para atividades laborais de alto risco, d) estruturação
de rede integrada de informações em saúde do trabalhador, e) promoção da
implantação de sistemas e programas de gestão da segurança e saúde nos locais de
trabalho, f) reestruturação da formação em saúde do trabalhador e em segurança no
trabalho e o estímulo à capacitação e à educação continuada de trabalhadores e, g)
promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e saúde no
trabalho.
Dando continuidade aos avanços no que diz respeito à saúde e segurança no
trabalho, através da Portaria Ministério da Saúde nº 1.823 de 23 de agosto de 2012,
foi instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT),
que tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias às três
esferas federal, estadual e municipal de gestão do SUS para o desenvolvimento da
atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a
promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade
decorrente dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos. Dessa forma,
todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente da forma de sua
inserção no mercado de trabalho estão contemplados nesta política.
Uma das estratégias da PNSTT é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Trabalhador (RENAST), que responde pela execução de ações assistenciais, de
vigilância, prevenção e de promoção da saúde do trabalhador brasileiro. Instituída em
2002, através da Portaria GM/MS nº 1.679, com o objetivo de disseminar ações de
saúde do trabalhador articuladas às redes do SUS, teve suas metas de ampliação
definidas pela Portaria GM/MS nº 2.437, de 7 de dezembro de 2005. Sua atual
conformação institucional é prevista na Portaria MS nº 2.728, de 11 de novembro de
2009. A RENAST deve integrar a rede de serviços do SUS por meio de Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e ser implementada de forma
articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde do Distrito Federal,
dos Estados e dos municípios, com o envolvimento de outros setores também
participantes da execução dessas ações (ARTUR, 2015).
Em relação à PNSTT, profissionais do campo da saúde do trabalhador apontam
como desafios: a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores;
o fortalecimento da Vigilância em Saúde do Trabalhador e sua integração com os
demais componentes da vigilância em saúde e com a Atenção Primária em Saúde
(APS); o fortalecimento da articulação intersetorial; a participação dos trabalhadores

28

e o controle social; a capacitação dos profissionais e dos gestores; a constituição de
um quadro estável de profissionais que garanta a institucionalização de políticas; além
do fortalecimento de cursos para especialização em saúde do trabalhador (MINAYOGOMEZ, 2013).
Um elemento importante da construção social em saúde do trabalhador, em
que se busca constituir uma intervenção em favor da participação social e do trabalho
digno, é a atuação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Comissão Intersetorial
de Saúde do Trabalhador (CIST), que tem por objetivo assessorar o CNS no
acompanhamento de temas relativos à saúde do trabalhador (ARTUR, 2015).
A promoção da saúde no local de trabalho pode ser alcançado por meio de
iniciativas articuladas com os seguintes objetivos: melhorar a organização do trabalho,
incentivar a participação dos trabalhadores em atividades saudáveis, possibilitar
escolhas saudáveis e promover o desenvolvimento pessoal (ASSUNÇÃO, 2012).
Buscando consolidar os avanços nas políticas públicas de atenção integral em
saúde do trabalhador, nos últimos anos, vem sendo implementadas várias iniciativas
que incluem ações envolvendo assistência, promoção, vigilância e prevenção dos
agravos relacionados ao trabalho. No entanto, ainda encontram-se obstáculos à
consolidação de programas e ações que poderiam contribuir de forma mais efetiva
para a melhoria dos indicadores nacionais (COSTA, et al.,2013).
Em uma política pública que aborda a saúde do trabalhador, a saúde mental
deve ser articulada com as configurações contemporâneas do mundo do trabalho,
pois estas apontam para os riscos de contaminação, de acidentes e das doenças do
trabalho exemplificadas na forma de assédio, de pressões para produção, na
precarização, na ameaça de desemprego, na responsabilização individual, nas
avaliações perversas (NARDI; RAMMINGER, 2012).
Conhecendo o que se preconiza as Políticas de saúde voltadas para o
trabalhador e sabendo das particularidades do trabalho no serviço público, além da
preocupação do governo com os elevados e crescentes índices de afastamentos no
trabalho por doenças, inclusive ocupacionais e aposentadorias precoces, surge a
necessidade de se ter uma Política de saúde voltada para este público de
trabalhadores.
Tendo em vista que o presente estudo será realizado em uma instituição federal
de ensino, e apresentará dados de saúde referentes à seus servidores, bem como
contará com a participação de docentes, que também são servidores públicos
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federais, torna-se pertinente conhecer como se configura a Política de Atenção à
Saúde do Servidor Público Federal, que será abordado no tópico seguinte.
3.3 Política de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal

De acordo com Meirelles et al. (2011), os servidores públicos são todos os
agentes públicos que são vinculados à Administração Pública, direta ou indireta do
Estado sob regime jurídico.
A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 37, inciso II - determina que
“a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo”.
O trabalho dos servidores públicos faz parte do cotidiano dos cidadãos e é de
grande importância na economia da sociedade, apesar da tendência de redução do
papel do Estado e das recentes privatizações concedidas pelos governos
(ASSUNÇÃO, 2012).
O serviço público possui três características: demonstra-se como um serviço
prestado ao cliente e ao cidadão, tem por objetivo o interesse geral e, se apoia em um
regime jurídico especial. A presença do Estado é imprescindível no atual estágio de
desenvolvimento social e a eficácia administrativa, nessa dinâmica, trabalho e saúde
do servidor público se tornam desafios cruciais (ASSUNÇÃO, 2012).
Wallace; Lemaire e Ghali (2009) citados por Assunção (2012) afirmam que
estudos indicam aumento da proporção de servidores públicos insatisfeitos,
independentemente dos setores onde trabalham, e que entre as causas da
insatisfação são citadas a diminuição da autonomia profissional, aumento da pressão
tanto da hierarquia quanto dos usuários dos serviços, longo tempo destinado às
tarefas burocráticas, enfraquecimento do reconhecimento da profissão, condições
inadequadas e baixos salários.
A Política de Atenção à Saúde que vamos discorrer neste tópico, é voltada para
os servidores públicos estatutários da Administração Pública Federal, que segundo
Meirelles et al. (2011), são os titulares de cargo público efetivo e em comissão.
O Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da União, das autarquias
e das fundações públicas federais, instituído pela lei 8.112/1990, dispõe em seu artigo
230, sobre a assistência à saúde dos servidores e de sua família que compreende
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assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, tendo como
diretriz básica a implementação de ações preventivas voltadas para a promoção da
saúde.
A ausência de uma Política Nacional de Saúde do servidor público, articulada
em nível central, propiciou que os ministérios e os demais órgãos que compõem o
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) criassem serviços de
saúde com recursos financeiros, estruturas físicas e organizacionais e critérios
periciais diferenciados, com potencialidades e dificuldades desconhecidas pelo
conjunto da Administração Pública (SILVA, 2009).
Silva (2009) contextualiza o início de uma Política voltada à saúde dos
servidores públicos, que se deu pela preocupação da gestão com os elevados índices
de afastamentos no trabalho e aposentadorias precoces levaram a criação do Sistema
Integrado de Saúde Ocupacional (SISOSP) através do Decreto nº 5.561/2006, e
dentre os procedimentos preconizados, destacavam-se a reabilitação e perícias em
saúde.
O SISOSP vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, se
propunha a funcionar da seguinte forma: seria regionalizado, onde um dos órgãos
públicos civis federais sediaria, recepcionaria o sistema e acolheria os servidores das
demais instituições do Estado, devido a estrutura apresentada, além dos três pilares
da pesquisa, ensino e extensão, as instituições federais de ensino superior foram
escolhidas como sede (SILVA, 2009).
Silva (2009) pontua que durante a operacionalização do processo de
implantação do SISOSP foi notado sinais de retrocesso que o inviabilizou, sendo
retomado, portanto, em 2007 os debates a nível nacional para a redefinição dos
objetivos propostos pelo sistema e atender à complexa realidade do serviço público.
Durante esse processo de construção coletiva, surge um novo nome para denominar
essa política, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS).
Então a Política de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (PASS) foi
instituída pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) por
meio do Decreto nº 6.833 de 29 de abril de 2009, que contempla a perícia oficial em
saúde, vigilância ambiental, promoção à saúde e melhoria das condições e
organização dos processos de trabalho, permitindo uma ampliação da autonomia dos
servidores públicos federais.
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A organização do SIASS trabalha em uma política sustentada a partir dos
seguintes eixos: vigilância aos ambientes de trabalho, promoção da saúde, e perícia
oficial em saúde. Sendo fundamentada em uma abordagem biopsicossocial, em
informação epidemiológica, na inter-relação dos eixos supracitados, no trabalho em
equipe, no conhecimento transdisciplinar e na avaliação dos locais de trabalho
(BRASIL, 2009).
A Norma Operacional de Saúde do Servidor Público Federal (NOSS) é
integrante do conjunto de ações da Política de Atenção à Saúde do Servidor, e objetiva
definir as diretrizes gerais para implementação das ações de vigilância e promoção à
saúde do servidor público, explicita a intenção em alcançar a equidade e a
responsabilidade sobre os efeitos nocivos provocados pelas situações não
controladas, como por exemplo, condições de trabalho no serviço público em
diferentes regiões do Brasil (ASSUNÇÃO, 2012).
Dando prosseguimento aos avanços relacionados à saúde do servidor público
federal, em 25 de maio de 2009 foi instituído o Decreto nº 6.856 que regulamenta o
art. 206-A da lei 8112/1990 e dispõe sobre os exames médico periódicos dos
servidores, que objetiva, prioritariamente, a preservação da saúde dos servidores, em
função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou
profissionais.
Os exames médicos periódicos ocorrem em intervalos de 6 meses a 2 anos,
dependendo da idade e dos riscos os quais os servidores estão expostos e englobam
a realização de exames laboratoriais, clínicos e a avaliação clínica pelo médico do
trabalho, sendo todas as despesas decorrentes da realização desses exames
custeadas pela União.
Ainda no contexto dos avanços da PASS, em 05 de maio de 2010, foi instituída
a Portaria SRH nº 1.261, que institui os Princípios, Diretrizes e Ações em Saúde
Mental, que visam orientar os órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal (SIPEC) sobre a saúde mental dos servidores. Esta
portaria representa uma sistematização de conceitos, programas e projetos,
respondendo ao desafio de implementar uma política de atenção à saúde dos
servidores públicos federais capaz de interferir no processo saúde-doença (BRASIL,
2010).
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Para uma melhor compreensão de como está configurada a Portaria SRH nº
1261/2010, traremos a seguir a disposição de seus capítulos e seções, que são
estruturados da seguinte forma:
Capítulo I – Princípios norteadores: traz uma breve introdução acerca dos
procedimentos em saúde mental dispostos da Portaria e em quais princípios serão
obedecidos;
Capítulo II – Diretrizes e Ações: Este capítulo está subdivido em quatro seções,
e estrutura-se da seguinte forma:
Na seção I: Quanto à promoção de saúde, discorre sobre o que se entende
sobre promoção de saúde, quais são as ações voltadas para a melhoria das condições
e relações de trabalho, que favoreçam a ampliação do conhecimento, o
desenvolvimento das atitudes e de comportamentos individuais e coletivos para a
proteção de saúde no local de trabalho, incluindo também a prevenção de agravos, a
fim de evitar danos à saúde do servidor em decorrência de fatores comportamentais,
do ambiente e/ou do processo de trabalho, e listam as diversas ações, destacando-se
as ações de promoção de vínculo dos servidores com sofrimento psíquico com seus
familiares, seus representantes, sua comunidade e seu trabalho; de combate ao
estigma das pessoas com transtornos mentais, com orientação aos demais
trabalhadores da instituição acerca de sofrimento psíquico e saúde mental; incentivo
aos programas de promoção de qualidade de vida no trabalho de forma a ampliar os
fatores de proteção entre os servidores, a serem realizadas para a promoção da saúde
mental no serviço público federal.
Na seção II: Quanto à assistência terapêutica, entende-se como o conjunto de
práticas com foco no atendimento às necessidades e expectativas de saúde dos
servidores, a partir de diferentes modalidades de atenção direta, realizada por equipe
multiprofissional, nisso reforçam a articulação de diversos serviços e equipamentos
da Administração Pública Federal (APF), objetivando construir uma rede de
atendimento à saúde do servidor, a fim de garantir uma atenção integral.
Na seção III: Quanto à reabilitação, o conjunto de ações e intervenções que
visam melhorar a reestruturação da autonomia da pessoa nas suas dimensões física,
mental, social e afetiva, integrando-a nos diferentes espaços da sociedade,
objetivando mitigar ou eliminar as limitações sofridas pelo servidor para o exercício de
suas atividades laborais e valorizar suas capacidades e competências.

33

Na seção IV: Quanto à Informação, formação, comunicação e pesquisa em
saúde mental, aborda a intervenção qualificada no processo saúde e trabalho no
serviço público através de um sistema de informação com dados confiáveis, uma
política de comunicação que contemple a complexidade da saúde mental, um projeto
de formação e capacitação que ajude a ampliar a concepção de saúde mental para
além da doença e iniciativas de pesquisa em saúde mental que produzam
conhecimentos importantes relacionados com a área de saúde mental no trabalho.
Capítulo III – O papel da rede de saúde suplementar: discorre sobre gestores
de convênios e contratos dos órgãos da Administração Pública Federal (APF),
devendo zelar para que os planos de saúde viabilizem a inserção das pessoas em
sofrimento psíquico em uma rede de atendimento adequada; garantam o acesso de
pessoas adoecidas ao melhor tratamento de saúde, consentâneo a suas
necessidades com um sistema de referência e contra referência; estruturem
dispositivos clínicos variados e flexíveis adequados a cada situação, com acesso a
tratamento médico e psicossocial e no Parágrafo Único pontua que além da rede de
saúde suplementar, o modelo de assistência ao servidor deve se valer da rede
estruturada do Sistema Único de Saúde (SUS), sob a forma dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) e outros serviços de saúde mental oferecidos na rede.
A construção coletiva dos princípios, diretrizes e ações na área de saúde
mental do servidor se configura em mais um esforço da PASS, e acredita-se que esta
Política somente pode ser eficaz com a consolidação de ações integradas. Pontua-se
que o envolvimento dos gestores em todas as fases é primordial para o êxito das
ações de prevenção aos agravos, promoção da saúde, da assistência e da
readaptação funcional (BRASIL, 2010).
A Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DAS/UFRN) é o setor responsável
pela gestão de ações referentes à atenção à saúde e segurança no trabalho dos
servidores da UFRN (docentes e técnico-administrativos) e está vinculada à Próreitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP). Sedia a unidade do Subsistema Integrado
de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS-UFRN), onde a grande maioria dos
servidores públicos federais do Estado do Rio Grande do Norte utilizam-se dos
serviços de perícia oficial em saúde para a concessão dos seus direitos, como por
exemplo a Licença para tratamento da própria saúde.
Dentre os órgãos federais atendidos pelo SIASS-UFRN, destacamos além da
própria UFRN, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), o Instituto
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Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), o Ministério da Fazenda, o Ministério do
Trabalho e Emprego, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), o Departamento de
Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) entre outros. A unidade do SIASS-UFRN, atende
cerca de 32 órgãos coparticipes da Administração Pública Federal, tendo uma
abrangência de em média 12.000 servidores em todo o Estado.
Pesquisas e trabalhos acadêmicos vem sendo desenvolvidos abordando a
temática de saúde do trabalhador, tendo como sujeitos do estudo os servidores
públicos federais do Estado do Rio Grande do Norte, dentre eles podemos citar alguns
como: Bila (2008); Silva (2009); Silva (2010) e Campelo (2015).
É pertinente neste estudo a abordagem da Política de Atenção à Saúde do
Servidor Público Federal, uma vez que esta pesquisa situa-se neste universo, por
analisar dados do sistema da Administração Pública Federal e onde os sujeitos
participantes foram os professores universitários efetivos de uma instituição federal
de ensino superior, ou seja, são também servidores públicos.
Apesar da existência de uma Política voltada para a saúde dos servidores
públicos federais, de uma Portaria que orienta as ações de saúde mental no serviço
público federal, da regulamentação dos exames periódicos, dos esforços
empreendidos pelos servidores que atuam na DAS/UFRN e SIASS/UFRN, e do apoio
por parte da gestão da UFRN, atualmente sofremos no desenvolvimento e andamento
das ações de prevenção e promoção da saúde ocupacional implementadas na UFRN
para os nossos trabalhadores, em virtude de vários agravantes decorrente da gestão
do governo atual, como a falta de recursos e investimentos, carência de pessoal, que
consequentemente gera um acúmulo de atividades, falta de incentivo salarial,
ausência de aprimoramento do sistema para obtenção relatórios gerenciais
completos.
É conhecida a enorme crise que o país enfrenta, mas entendemos também
que uma Política de saúde deve ser continua, não apenas proposta de um governo e
que a saúde deve ser prioritária em todas as áreas, mas infelizmente nem todos os
governantes enxergam desta forma.
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4 REFERENCIAL TEÓRICO: A PSICODINÂMICA DO TRABALHO

Neste capítulo, passamos a apresentar o referencial teórico que embasou este
estudo, concernente às inter-relações entre o trabalho e a saúde mental dos
trabalhadores, qual foi a teoria da Psicodinâmica do Trabalho proposta por Christophe
Dejours.
O histórico desta teoria que discorremos a seguir está apresentada na obra de
Mendes (2007), e é marcado por três fases articuladas complementares e delimitadas
por publicações específicas.
A primeira fase se iniciou nos anos 1980, em que Dejours publicou a obra A
loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho (tradução no Brasil), na qual
é centrada no estudo da origem do sofrimento no confronto entre o trabalhador e a
organização do trabalho.
Na década de 1990 marcando a segunda fase, o destaque foi para duas obras:
Christophe Dejours: Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho e O fator Humano,
que enfoca a dinâmica de prazer-sofrimento como inerentes ao contexto do trabalho
e o uso das estratégias defensivas.
Já no final da década de 1990 se inicia a terceira fase, que perdura até os dias
atuais, com a publicação do livro A banalização da injustiça social, onde se caracteriza
a teoria como uma abordagem científica capaz de explicar os efeitos do trabalho nos
processos de subjetivação, nas patologias sociopsíquicas e na saúde dos
trabalhadores.
Christophe Dejours se constitui no autor principal, uma vez que a teoria foi
criada por ele, a partir de seus estudos, que desde então vem sendo utilizada como
referencial para estudos sobre saúde mental no trabalho, e vale salientar que os
autores que serão citados durante este referencial teórico são estudiosos da
Psicodinâmica do Trabalho no Brasil. E a importância de trazermos tais autores é para
termos uma visão mais didática desta teoria aplicada nos cotidianos do trabalho no
país onde os resultados da análise das relações dinâmicas no trabalho ratificam o que
é apresentado na teoria original de Dejours (1992, 2006, 2014).
Dejours (2006) destaca que o trabalho possui efeitos poderosos sobre o
sofrimento psíquico, pois pode contribuir agravá-lo, que progressivamente vai se
consolidando em transtorno mental ou pode contribuir para transformá-lo e subvertê-
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lo em prazer. Este resultado depende de uma dinâmica complexa, em que as
principais etapas são identificadas e analisadas pela psicodinâmica do trabalho.
A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem científica, desenvolvida na
década de 1990 na França, pelo médico Christophe Dejours, que tem por objeto de
estudo as relações dinâmicas entre organização do trabalho e processos de
subjetivação, que se manifestam nas vivências de prazer-sofrimento, nas estratégias
de ação para mediar contradições da organização do trabalho, nas patologias sociais,
na saúde e no adoecimento (MENDES, 2007).
Dejours; Abdoucheli e Jayet (2014, p. 120) a conceituam como “a análise
dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pela confrontação do sujeito com a
realidade do trabalho”.
A psicodinâmica se configura em uma abordagem de pesquisa e ação sobre o
trabalho, ou seja, é um modo de fazer análise crítica e reconstrução da organização
do trabalho, que é inexoravelmente o provocador de sofrimento, em virtude das
características da pós-modernidade, da acumulação flexível do capital e de todas as
suas consequências para o mundo do trabalho (MENDES, 2007).
A abordagem e a discussão da psicodinâmica do trabalho trouxeram muitas
respostas e abriram caminhos para que se pudesse pensar as consequências do
trabalho, em especial pela forma como ele está organizado e sobre a saúde psíquica
dos trabalhadores (MERLO; MENDES, 2009).
O estudo de Dejours primeiramente foi denominado de psicopatologia do
trabalho, e este passou por um processo de amadurecimento, pois inicialmente era
centrado no estudo das dinâmicas em situações de trabalho que conduziam ora ao
prazer, ora ao sofrimento, que culminavam muitas vezes em patologia mental ou
psicossomática, essa escola ampliou o seu enfoque para além dos estudos da
dinâmica saúde-doença e atualmente assume a denominação de psicodinâmica do
trabalho (SELIGMANN-SILVA, 2014).
A mudança do conceito se deu ao ser revisado e ser percebido o
privilegiamento do estudo da normalidade sobre a patologia, que é o que realmente
importa para a psicodinâmica do trabalho, conseguir compreender como os
trabalhadores alcançam certo equilíbrio psíquico mesmo estando submetidos a
condições de trabalho desestruturantes (MERLO; MENDES, 2009).
O estimulante da obra produzida por Dejours é a questão que se propõe a
responder: como fazem os trabalhadores para resistir aos ataques ao seu
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funcionamento psíquico provocado pelo seu trabalho? O que fazem para não ficarem
loucos? (FERREIRA, 1992)
Ferreira (1992) ainda pontua que não se trata de estudar as doenças mentais
descompensadas ou apenas os trabalhadores doentes, mas sim, todos os
trabalhadores, a população real e “normal” a qual é submetida às pressões em seu
cotidiano, sendo objeto de estudo o sofrimento no trabalho, entendida por um estado
compatível com a normalidade mas que implica em uma série de mecanismos de
regulação.
Uma característica importante dessa abordagem, é que a psicodinâmica do
trabalho visa ao coletivo de trabalho e não aos indivíduos isoladamente, por exemplo,
ao diagnosticar o sofrimento psíquico em situações de trabalho, as intervenções não
buscam atos terapêuticos individuais, mas sim voltadas para a análise da organização
do trabalho à qual os indivíduos estejam submetidos, em especial as estratégias
construídas coletivamente para dar conta do trabalho prescrito, evitando o sofrimento
e buscando o prazer (MERLO; MENDES, 2009).
A relação entre a saúde mental e o trabalho emerge como tema de reflexão
das organizações operárias e objetos de trabalhos científicos. O trabalho é acusado
como uma fonte específica nociva para a vida mental. Como uma questão de extrema
importância, a luta pela sobrevivência condena a duração excessiva do trabalho, a
luta pela saúde do corpo denuncia as condições de trabalho e quanto ao sofrimento
mental, resulta da organização do trabalho (DEJOURS, 1992).
A saúde mental, para a psicodinâmica, situa-se entre a patologia e a
normalidade, sendo o resultado da forma como os indivíduos trabalhadores reagem e
agem frente ao sofrimento originado nos constrangimentos impostos pela organização
do trabalho, ou seja, o trabalhador, simultaneamente, sofre e busca não sofrer com a
experiência de fracasso decorrente da falha humana frente ao trabalho real
(DEJOURS, 1992).
De acordo com Dejours (1992), as condições de trabalho são entendidas como
ambiente físico (temperatura, pressão, barulho, vibração, irradiação, altitude),
ambiente químico (produtos manipulados, vapores e gases tóxicos, poeiras, fumaças),
ambiente biológico (vírus, bactérias, parasitas, fungos), condições de higiene,
segurança e características antropométricas do posto de trabalho.
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Por sua vez, a organização do trabalho engloba a divisão do trabalho, o
conteúdo da tarefa, o sistema hierárquico, as modalidades de comando, as relações
de poder e as questões de responsabilidade.
A organização do trabalho exerce sobre a pessoa, uma ação específica com
impacto no aparelho psíquico e que em certas condições faz emergir sofrimento de
natureza mental que começa quando o trabalhador não pode modificar a sua tarefa,
no sentido de adequá-la às suas necessidades fisiológicas e aos seus desejos
psicológicos, ou seja, há um bloqueio na relação homem-trabalho (DEJOURS, 1992).
A psicodinâmica do trabalho aborda o estudo do sofrimento através da interrelação dos trabalhadores com a organização do trabalho e com estratégias de
enfrentamento para lidar com o trabalho e reconhecer o trabalho, ora como meio para
se construir identidade, ora como fonte de alienação (MENDES, 2007).
O sofrimento muda de acordo com o tipo de organização do trabalho. Por
exemplo, o trabalho repetitivo, as tarefas perigosas, a sobrecarga física e psíquica
geram insatisfação e desgosto do trabalhador, repercutindo sobre a saúde física e
mental (DEJOURS, 1992).
Os sujeitos sofrem e manifestam o seu sofrimento em maior ou menor grau, e
existem diversas maneiras de experimentá-lo e manifestá-lo, tais como, pela fala,
sonhos, corpo, atos e pelo trabalho (BRANT; MINAYO-GOMEZ, 2004).
É de se esperar que o sofrimento no trabalho ocasione uma série de
manifestações psicopatológicas, se isso não acontece, é porque o sujeito emprega
defesas que lhe permitem controlá-lo, são as estratégias coletivas de defesa,
marcadas pelas pressões reais do trabalho (DEJOURS, 2006).
A abordagem da psicodinâmica do trabalho permite ir além de uma visão
reducionista que responsabilizava apenas o sujeito pelas consequências do trabalho
sobre sua saúde e busca vivências operárias específicas, como, por exemplo, o papel
da inteligência operária e sua função como mecanismo de defesa e na construção de
identidade no trabalho (COSTA, 2014).
Segundo Mendes (2007), para modificar um trabalho que gera sofrimento em
um trabalho prazeroso, é essencial que a organização do trabalho propicie maior
liberdade ao trabalhador para reorganizar seu modo operatório, usar sua inteligência
prática, empenhar-se no coletivo de forma a identificar ações capazes de promover
vivências de prazer.
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O prazer e o sofrimento são vivências subjetivas, ou seja, sentidos por um
sujeito que exprime e experimenta diversos sentimentos como a angústia, o desejo, o
amor e estes entendimento nos remetem a um sujeito singular, com sua história, com
particularidades, que não podem ser vivenciados por qualquer pessoa, da mesma
forma que não podem ser a comparados um indivíduo com o outro (DEJOURS;
ABDOUCHELI; JAYET, 2014).
O trabalho pode ser um espaço de construção de identidade pessoal e social,
e um espaço em que o sujeito sinta-se útil, produtivo e realizado. A vivência psíquica
resultante nas situações decorrentes do trabalho podem mobilizar os trabalhadores a
utilizarem diversos mecanismos para transformá-lo, na busca de uma relação mais
gratificante e menos desgastante (COSTA, 2014).
O desafio para a psicodinâmica do trabalho é definir ações sensíveis para
mudar o destino do sofrimento e favorecer sua transformação e não sua eliminação,
uma vez que quando o sofrimento pode ser transformado em criatividade, ele traz uma
contribuição que beneficia a identidade, aumenta a resistência do trabalhador ao risco
de desestabilização psíquica e somática e funciona como um promotor da saúde
(MENDES, 2007).
Destarte, é evidente a necessidade de avançar muito em termos da saúde no
trabalho, no que diz respeito aos aspectos psíquicos, especialmente, uma vez que os
processos de trabalho são bastante dinâmicos e mudam rapidamente e os seus
efeitos sobre a saúde do trabalhador, nem sempre são detectados e compreendidos
com a mesma velocidade (DEJOURS; BÈGUE, 2010).
Partindo dos questionamentos levantados e o do que se pretende investigar
nesta pesquisa, se o trabalho dos professores seria uma fonte de adoecimento
psíquico e se existia estratégias de visibilidade e enfrentamento face ao sofrimento
advindo do trabalho, tornou-se pertinente a escolha deste referencial para orientação
do estudo, uma vez que a teoria da psicodinâmica do trabalho é essencial para a
compreensão deste universo da saúde mental e o trabalho.
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5 CAMINHO METODOLÓGICO

O presente estudo tem caráter descritivo exploratório com abordagem
qualitativa, que segundo Minayo (2013) é o método que se aplica ao estudo das
percepções, das relações, das representações, das crenças, da história e das
opiniões.
A pesquisa exploratória tem por objetivo dar uma explicação geral acerca de
um determinado fato, através da delimitação do estudo, levantamento bibliográfico,
leitura e análise de documentos (OLIVEIRA, 2012).
Segundo Flick (2009), a pesquisa qualitativa é de grande relevância ao estudo
das relações sociais pelo fato de levar à pluralização das esferas da vida. Pois a
mudança social acelerada e a consequente diversificação das esferas de vida, fazem
com que surjam novos contextos e perspectivas sociais.
Minayo (2013, p.390) explicita quanto ao uso da pesquisa qualitativa em saúde:
Portanto, a pesquisa qualitativa proposta aqui reconhece que o ser humano
quando vive seus dramas de saúde e de enfermidade não é apenas um
sujeito sujeitado, esmagado e reprodutor das estruturas e relações que o
produzem e nas quais ele se constitui. É, ao contrário, um sujeito-autor, um
construtor de sentidos e de rumos sobre a sua vida e sobre a sua morte
(MINAYO, 2013, p. 390).

O cenário da pesquisa foi constituído na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte – UFRN, que se configura na atualidade como a maior instituição de ensino
superior do Estado do Rio Grande do Norte, e de acordo com informações do site
oficial da instituição, oferece 84 cursos de graduação presencial, 9 cursos de
graduação à distância e 86 cursos de pós-graduação, conta com uma comunidade
acadêmica composta por mais de 37.000 estudantes, 3.146 servidores técnicoadministrativos e 2 mil docentes efetivos, além dos professores substitutos e visitantes
(UFRN, 2016).
E de acordo com o índice geral de cursos (IGC) publicado pelo Ministério da
Educação (BRASIL, 2014a), pela terceira vez seguida, a UFRN foi considerada a
melhor universidade do Norte e Nordeste do país.
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O presente estudo foi dividido em duas etapas:
•

1ª etapa: Pesquisa documental de levantamento dos afastamentos dos
servidores da UFRN por CID F, através do banco de dados SIAPE SAÚDE1, no
período de 2010-2014;
O recorte temporal escolhido para o levantamento dos dados, justifica-se pelo

fato da utilização do sistema SIAPE SAÚDE na UFRN ter sido iniciado no ano de 2010,
com a implantação da unidade do SIASS-UFRN. E como a submissão da pesquisa ao
Comitê de Ética ocorreu em 2015, o último ano completo foi o ano de 2014, portanto
equivalendo o recorte a 05 anos.
O relatório gerencial com os dados epidemiológicos dos afastamentos por
licença para tratamento de saúde dos servidores da UFRN, no período de 2010-2014,
foram concedidos após autorização da Pró-reitora de gestão de pessoas e do Diretor
de atenção à saúde do servidor da UFRN, com respectivas assinaturas das cartas de
anuência, as quais explicitaram as condições do presente estudo (ANEXO B).
Os dados coletados nesta primeira fase da pesquisa, foram dispostos em uma
planilha do programa Microsoft Excel para leitura e posterior análise.
•

2ª etapa: Coleta de dados através de uma entrevista semiestruturada com
dados sociodemográficos e questões norteadoras para a captação do discurso
dos entrevistados acerca de prazer e sofrimento no trabalho na interface da
saúde mental com o trabalho (APÊNDICE A).
De acordo com Minayo (2013), a entrevista é um instrumento privilegiado de

coleta de dados, uma vez que a fala pode ser reveladora de condições estruturais, de
sistema de valores, normas e símbolos, além de transmitir as representações de
grupos determinados, em condições históricas, socioeconômicas e culturais
específicas.
A coleta de dados das duas fases da pesquisa teve o seu andamento entre o
período de novembro/2015 a junho/2016 após a aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), através do parecer nº.

1

O SIAPE SAÚDE é um sistema informatizado da Administração Pública Federal, gerido pela
Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que consolida
informações sobre a saúde dos servidores da administração pública de forma descentralizada e
estruturada por meio dos módulos: Perícia Oficial, Exames Periódicos de Saúde, Promoção e
Vigilância, Investidura em cargo público e Informações Gerenciais. O SIAPE SAÚDE possibilita a
gestão informatizada das informações sobre a saúde dos servidores pelas Unidades do Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), e estão organizadas em todo território nacional
(BRASIL, 2014b).
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1.258.674, e certificado de apresentação e apreciação ética (CAAE) nº.
48375515.5.0000.5292 (ANEXO A) e assinatura das cartas de anuência pelos
responsáveis das instituições, onde foi realizada a pesquisa (ANEXO B), em
conformidade com os aspectos éticos, de acordo com o que preconiza a resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que propõe normas e diretrizes que
regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos, visando assegurar direitos e
deveres no que diz respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e o
Estado (BRASIL, 2012).
Para a realização da segunda etapa da pesquisa, os sujeitos participantes
foram os docentes efetivos que exercem as suas atividades nos diversos
departamentos da UFRN. Foram utilizados como critérios de inclusão da pesquisa os
docentes, que durante o período de coleta de dados, foram atendidos na Diretoria de
Atenção à Saúde do Servidor da UFRN, no setor de Perícia Oficial em Saúde. Os
professores deveriam fazer parte do quadro efetivo da instituição de ensino, e ter no
mínimo três anos de atividade docente.
O período de três anos equivale ao estágio probatório, e durante este tempo
não há impedimento ao afastamento do servidor por motivo de saúde, mas após este
período há a efetivação do docente no cargo da instituição. Os sujeitos da pesquisa
foram convidados a participar do estudo por contato prévio da pesquisadora.
Foram excluídos da pesquisa, os docentes que estavam de férias,
aposentados, e os que não faziam parte do quadro permanente da UFRN, como
professores substitutos, visitantes e colaboradores.
Foram disponibilizados aos sujeitos convidados a participar da pesquisa o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), que continha os
esclarecimentos acerca da pesquisa, assinado pelos responsáveis da realização do
estudo, e ao consentirem em participar, foi requisitada a assinatura dos sujeitos da
pesquisa. Por ocasião da gravação dos depoimentos, também foi solicitado
autorização para o registro das falas através de aparelho gravador (APÊNDICE C).
Com a autorização concedida e atendendo aos critérios de inclusão dos docentes, se
deu a continuidade ao processo de coleta de dados.
Após a explicitação dos objetivos da pesquisa, foi ressaltado os aspectos
éticos da confidencialidade, sigilo, não identificação pessoal e privacidade na
realização das entrevistas, dois participantes não se sentiram à vontade em ter a sua
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entrevista gravada, o que foi respeitado, sendo a entrevista realizada, mas com as
respostas escritas pela pesquisadora durante a intervenção.
Participaram desse estudo sete docentes efetivos de cursos de graduação ou
pós-graduação, todos com dedicação exclusiva à UFRN e com carga horária de 40h
semanais. O número de docentes do sexo feminino foi superior ao do sexo masculino,
totalizando em seis mulheres e um homem, nesse sentido, a partir deste momento
quando houver referência aos sujeitos da pesquisa, iremos abordar com o feminino.
As participantes exercem suas atividades nos diversos centros acadêmicos da
UFRN, quais são: Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (CCHLA), Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) e Escola
Agrícola de Jundiaí (EAJ).
Quanto à formação, as docentes entrevistadas eram provenientes de diversas
áreas do conhecimento: Direito, Geografia, Enfermagem, Nutrição, Agronomia,
Economia e Turismo. A titulação destes professores variou, sendo um mestre, um
cursando doutorado e cinco doutores.
A faixa etária das participantes compreendeu entre 28 a 69 anos,
caracterizando um quadro de trabalhadores na fase adulto jovem, de meia idade e
idoso, com uma média de 46,8 anos. O tempo de serviço na UFRN variou entre 3 a
38 anos, com uma média de 15,8 anos, e em relação ao tempo de prática docente,
demonstraram que acumulam vasta experiência, compreendendo entre 5 a 45 anos
de atividade, com uma média de 19 anos.
A pesquisadora teve uma certa dificuldade em definir a amostra das
participantes nesta fase, pois durante o acesso aos sujeitos, cinco docentes quando
foram abordados, se recusaram a participar da pesquisa, e dois professores
consentiram em participar e chegaram a assinar o termo de consentimento, mas
depois desistiram e suas escolhas foram respeitadas, visto que se tratava de uma
pesquisa com participação voluntária.
O roteiro para a entrevista, usado como instrumento de pesquisa, é composto
de duas partes, sendo a primeira com informações gerais e dados sociodemográficos
do entrevistado e a segunda parte é composta por quatro questões abertas que
buscam captar o discurso do sujeito acerca das relações psicodinâmicas no trabalho,
as vivências de prazer-sofrimento e as estratégias de enfrentamento (APÊNDICE A).
A entrevista foi formulada com base nos fundamentos da abordagem científica
desenvolvida por Christophe Dejours (1992), a teoria da Psicodinâmica do Trabalho,
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a qual abrange as áreas da saúde mental e trabalho e suas relações, sendo esta o
Referencial Teórico do presente estudo.
Durante a segunda fase do estudo, as entrevistas foram registradas através de
aparelho gravador e transcritas pela própria pesquisadora para o computador através
do Microsoft Word.
Para garantir o anonimato e minimizar os riscos de exposição das participantes
da pesquisa, as falas provenientes da entrevista, foram dispostas no texto e
identificadas por codinomes de pedras preciosas, e são elas: Berilo, Diamante,
Esmeralda, Rubi, Safira, Topázio e Turmalina. Justifica-se esta escolha, porque cada
pedra preciosa tem a sua própria característica, seus próprios componentes e
significados, chamam atenção por sua beleza, variedade de cores, e proporcionam
sensação de bem-estar.
A análise dos dados, resultante das entrevistas, foi realizada através da análise
de conteúdo do tipo análise temática, na qual consiste em descobrir os núcleos de
sentido que compõem uma comunicação, e cuja presença ou frequência signifiquem
relevância para o objeto analítico visado (MINAYO, 2013).
De acordo com Minayo (2013), a análise temática desdobra-se em três etapas:
1. Pré-análise: Consiste na fase de organização, escolha de documentos,
formulação de hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa; corresponde a um
período de intuições, mas objetiva tornar as ideias operacionais e sistematizá-las. Esta
se divide nas seguintes tarefas:
a)

Leitura flutuante: Consiste em estabelecer contato com os documentos de

forma exaustiva, de forma a deixar-se impregnar pelo conteúdo, impressões e
orientações do discurso.
b)

Constituição do corpus: Organização do material que possa fornecer

informações acerca do problema levantado, e que possa responder a algumas normas
de validade, para não comprometer o rigor científico da pesquisa, quais são:
exaustividade (que contempla

todos

os

aspectos

levantados

no

roteiro);

representatividade (que contenha a representação do universo pretendido);
homogeneidade (que obedeça a critérios precisos de escolha em termos de tema,
técnicas e interlocutores); e pertinência (adequação aos objetivos do trabalho).
c)

Formulação de hipóteses e objetivos: A hipótese ou pressuposto consiste em

uma afirmação provisória que pretende-se verificar nos procedimentos de análise, que
poderá ou não ser confirmado e remete aos objetivos e ao que se espera alcançar
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com os resultados. Nesta fase determina-se a unidade de registro (palavra-chave ou
frase), a unidade de contexto (delimitação do contexto de compreensão da unidade
de registro), os recortes, a forma de categorização, a modalidade de codificação e os
conceitos teóricos.
2. Exploração do material: Consiste em uma operação classificatória que visa
alcançar o núcleo de compreensão do texto, buscando categorias, que são
expressões das quais o conteúdo de uma fala será organizado.
3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: Nesta última etapa,
o pesquisador propõe inferências e realiza interpretações inter-relacionando-as com
o quadro teórico desenhado no estudo para subsidiar o processo reflexivo, ou abre
outras pistas em torno de novas dimensões teóricas.
Destarte, de acordo com os pressupostos explicitados anteriormente, para o
tratamento dos dados, apresentação e discussão dos resultados, foram estabelecidas
as seguintes categorias e subcategorias, a saber: a) O sofrimento no trabalho
docente com três subcategorias: Produtivismo acadêmico – “Publicar ou perecer”,
Professor: um ser onipresente? e Desgaste nas relações de trabalho; b) O prazer no
trabalho docente com três subcategorias: O encanto da sala de aula, O
reconhecimento e Vivências que promovem qualidade de vida no trabalho.
Diante do exposto, convidamos a apreciar os resultados provenientes deste
estudo no capítulo a seguir.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Apresenta-se a seguir os resultados obtidos na pesquisa e a discussão em
consonância com os estudos da área. Os dados serão apresentados conforme etapas
da pesquisa explicitadas na metodologia do estudo.

6.1 Realidade na UFRN: situação de saúde dos servidores

Para analisar a relação entre o trabalho e a saúde mental dos docentes, nada
mais pertinente que conhecer e tentar compreender como se encontra a saúde dos
servidores da UFRN, principalmente o que diz respeito à sua saúde mental e ver como
a classe docente se comporta neste campo. Este cenário é composto pelos dados das
licenças para tratamento de saúde dos servidores da UFRN nos anos de 2010 a 2014.
O afastamento do trabalho por motivo de saúde ocorre quando o trabalhador
encontra-se incapacitado de exercer suas atividades laborais em virtude de doença
física ou psíquica e acidentes.
Dessa forma, os dados apresentados foram obtidos a partir da unidade do
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) da UFRN, através da
utilização do sistema de informação de saúde SIAPE SAÚDE.
A utilização do SIAPE SAÚDE, seguiu com algumas limitações, uma vez que
quando a busca é realizada de forma mais abrangente, o sistema fornece apenas os
100 resultados mais significativos dos dados solicitados, e não o quantitativo real dos
afastamentos, não permite o cruzamento dos dados e oferece apenas dados no
período de 365 dias, ou seja, quando o ano estudado é bissexto, o sistema não
reconhece como um ano completo, devendo ser diminuído um dia, para o
processamento das informações e oferece o consolidado a cada ano.
Na Tabela 1, é apresentado o quantitativo dos afastamentos dos servidores da
UFRN, por licença para tratamento de saúde nos anos de 2010 a 2014, sendo
apresentado os resultados mais significativos, de acordo com a concepção do próprio
sistema.
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Tabela 1 - Quantitativo de afastamentos por licença para tratamento da própria saúde
de servidores da UFRN, entre os anos de 2010-2014 (resultados mais significativos)
Nº de
Nº Dias
Nº
Indicador
Ano
Afastamentos
Afastamentos Servidores Prevalência
2010

599

12346

457

87,2

2011

804

18031

606

114,3

2012

969

21311

739

137,5

2013

1143

24039

848

156,42

2014

1019

23875

797

145,19

Total

4534

99602

3447

-

Fonte: SIAPE SAÚDE, 2016. Elaboração: da autora, 2016.

De acordo com a tabela acima, entre os anos de 2010 a 2014 na UFRN, 3.447
servidores se afastaram do trabalho por motivo de saúde, houveram 4.534
afastamentos por licença para tratamento de saúde, totalizando em 99.602 dias de
afastamentos. Lembramos que os quantitativos expostos nesta tabela foram
fornecidos pelo SIAPE SAÚDE como resultados mais significativos, ou seja, podem
ser alguns dados sejam ocultados e o número de afastamentos seja ainda maior do
que foi fornecido.
Durante os cinco anos estudados, houve um crescimento no quantitativo de
servidores efetivos na UFRN, onde em 2010, dispunha de 5.241 servidores. Já em
2014, a universidade contava com 5.489 servidores em seu quadro efetivo.
Dessa forma, para melhor compreensão dos dados apresentados, trazemos na
tabela o indicador de prevalência, que mostra a proporção de servidores adoecidos
em relação a 1000 servidores, ou seja, no ano de 2013 a prevalência foi de 156,42
que significa que nesse ano, numa população de 1000 servidores na UFRN, 156
adoeceram e se afastaram do trabalho. Observa-se um crescimento anual na
prevalência dos afastamentos entre os servidores da UFRN, com exceção do ano de
2014.
O aumento da prevalência das licenças para tratamento de saúde dos
servidores da UFRN pode ser decorrente da instituição da Unidade do SIASS na
UFRN, e início do uso do sistema SIAPE SAÚDE, que dessa forma aumentou os
registros, porque até então muitas vezes os atestados eram recebidos pelo setor de
trabalho, o que levava a uma subnotificação do quantitativo de afastamentos por
motivo de saúde, mas agora os atestados devem ser entregues na unidade de saúde
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na UFRN, com isso facilitou o registro e mapeamento de como encontra-se a saúde
dos servidores que vêm se afastando do trabalho na UFRN.
O absenteísmo é um problema indesejável em uma organização, e considerado
como um dos principais obstáculos à produtividade, gera atrasos em prazos,
insatisfação dos trabalhadores, intensificando a carga de trabalho que acarreta em
horas extras dos outros colegas de trabalho, pois estes tem que realizar as tarefas do
colega ausente e muitas vezes interfere na qualidade final do produto ou serviço
oferecido à comunidade (CAMPOS, 2006).
Em uma análise da psicodinâmica, quando o trabalho se configura em uma
fonte de tensão e desprazer, gera um aumento da carga psíquica, e sem a
possibilidade de alívio dessa carga, origina-se o sofrimento e a patologia (DEJOURS,
1992).
De acordo com Bila (2008), muitos trabalhadores adoecem em virtude das más
condições de trabalho e descaso da organização, o que ocasiona situações de
ansiedade, conflito e tensão no ambiente de trabalho.
Recentemente, os transtornos mentais tornaram-se as principais causas de
afastamentos do trabalho, de baixa produtividade laboral, de acidentes e de
aposentadorias por invalidez. Os quadros depressivos e ansiosos são os principais
transtornos mentais que causam absenteísmo-doença ao redor do mundo e se
constituem em uma importante fonte de custos para os sistemas de Previdência
Social, devido à incapacidade gerada no trabalhador (RAZZOUK; LIMA; CORDEIRO,
2015).
Baseado na afirmação dos autores acima citados, buscamos ver como se
apresentava a saúde mental dos servidores da UFRN através dos dados de
afastamentos de saúde ocasionados por transtorno mental e comportamental, e na
tabela 2 trazemos o quantitativo nos anos de 2010 a 2014, em que os dados
correspondem ao grupo F da CID-102 que agrupam tais transtornos.

2
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Tabela 2 - Quantitativo de afastamentos por licença para tratamento da própria saúde
de servidores da UFRN por CID F, entre os anos de 2010-2014
Nº de
Nº Dias
Nº
Percentual Indicador
Ano
Afastamentos Afastamentos Servidores
(%)
Prevalência
2010

187

5991

137

24

26,1

2011

237

8244

169

25

31,8

2012

284

9981

192

25

35,7

2013

301

9635

218

22

40,2

2014

294

9937

219

25

39,9

Total

1303

43788

935

-

-

Fonte: SIAPE SAÚDE, 2016. Elaboração: da autora, 2016.

Percebe-se nesta tabela que a prevalência de servidores que se afastam do
trabalho por transtorno mental e comportamental na UFRN vem aumentando a cada
ano, e de acordo com esses dados pode-se afirmar que em 2014 a cada 1000
servidores, 40 sofreu de algum transtorno mental e se afastou do trabalho.
O Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtorno Mentais, 5ª edição (DSM-V)
define transtorno mental como uma síndrome caracterizada por perturbação
clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento
de um indivíduo, que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou
de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental.
Também observa-se que nos anos de 2011, 2012 e 2014, o grupo F
correspondeu a 25% de todas as licenças para tratamento de saúde dos servidores
da UFRN, nos de 2010 obteve 24% e em 2013, 22% dos afastamentos.
Vê-se no período estudado que houve um aumento gradativo anual do número
de dias de afastamento, onde o total de dias de afastamento foi de 43.788 o que traduz
o quantitativo de dias não trabalhados e demonstra o quanto o transtorno mental se
configura em uma doença incapacitante para as atividades cotidianas das pessoas,
além de nos remeter a pensar nos altos custos gerados ao governo pela ausência dos
servidores em seu ambiente de trabalho em virtude da enfermidade.
Os transtornos mentais, por serem patologias incapacitantes, acarretam em um
alto custo social e econômico, traduzido nos dias perdidos de trabalho e aumento na
demanda dos serviços de saúde, além de afetar a qualidade de vida dos trabalhadores
(FERREIRA et al., 2015).
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Para uma melhor compreensão e visão de como estão dispostas as causas de
afastamentos de saúde dos servidores da UFRN, apresentamos gráficos 1 e 2 com
dados do ano de 2014, que foram elaborados com os dados do sistema SIAPE
SAÚDE. O primeiro gráfico apresenta a porcentagem de ocorrências de afastamentos
por motivo de saúde, por grupo de CID.

Grupo Z
5%

Outros
15%

Grupo M
21%

Grupo S
4%
Grupo O
7%

Grupo N
4%

Grupo F
25%

Grupo H
5%
Grupo I
Grupo J
4%
10%

Legenda:
Grupo F: Transtornos mentais e comportamentais
Grupo M: Doenças do sistema osteomuscular e do
tecido conjuntivo
Grupo H: Doenças do olho e anexos/Doenças do
ouvido e da apófise mastoide
Grupo I: Doenças do sistema circulatório

Grupo N: Doenças do aparelho geniturinário
Grupo O: Gravidez, parto e puerpério
Grupo S: Lesões, envenenamento e algumas
outras consequências de causas externas
Grupo Z: Fatores que influenciam o estado de
saúde e o contato com os serviços de saúde
Grupo J: Doenças do sistema respiratório

Fonte: SIAPE SAÚDE, 2016. Elaboração: da autora, 2016.

Gráfico 1 – Ocorrências de afastamentos por grupos de CID dos servidores da UFRN
no ano de 2014
Podemos observar no gráfico 1 que no ano de 2014, o grupo F obteve 25% de
todos os afastamentos por motivo de saúde, ficando em primeiro lugar, e
ultrapassando o grupo M, equivalente às doenças do sistema osteomuscular e do
tecido conjuntivo, que correspondeu a 21% do total de afastamentos dos servidores
da UFRN.
De acordo com a estatística publicada pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), em 2013 as maiores causas para concessão dos benefícios
acidentários aos trabalhadores celetistas no Brasil, foram os problemas do sistema
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osteomuscular, com 25% e os transtornos mentais e comportamentais com 4%
(VALE, et al., 2015). Realidade diferente da demonstrada pelos dados do gráfico 1,
referente aos afastamentos por motivo de saúde dos servidores na UFRN.
O gráfico 2 exibe as dez causas mais frequentes de afastamentos por motivo
de saúde, por ocorrências de CID’s dos servidores da UFRN também no ano de 2014.
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43
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28
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O 20.0 - Ameaça de aborto

24

F 32.2 - Episódio depressivo grave sem sintomas…
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Fonte: SIAPE SAÚDE, 2016. Elaboração: da autora, 2016.

Gráfico 2 – Ocorrências de afastamentos por CID’s mais frequentes dos servidores
da UFRN no ano de 2014
Vemos no gráfico 2, que entre as dez ocorrências mais frequentes de
afastamentos por licença para tratamento de saúde dos servidores da UFRN em 2014,
a causa de maior quantitativo foi o transtorno misto ansioso e depressivo (CID F 41.2),
com 43 ocorrências e o episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F
32.2) ocupou o oitavo lugar com 23 ocorrências de afastamentos.
Os transtornos mentais afetam atividades sociais, profissionais e outras
atividades importantes da vida do indivíduo, por estarem frequentemente associados
ao sofrimento ou incapacidade significativa (APA, 2014).
Demyttenaere et al. (2004) citado por Oliveira; Baldaçara e Maia (2015),
afirmam que os transtornos mentais são quadros frequentes, incapacitantes e estão
entre as principais causas de perda de dias de trabalho. Eles citam ainda que os casos
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leves geram em média, a perda de quatro dias de trabalho por ano e os casos graves,
de cerca de 200 dias de trabalho por ano.
Em

estudos

previdenciários

no

Brasil,

os

transtornos

mentais

e

comportamentais se apresentam como importante causa de aposentadoria por
invalidez. (SILVA-JUNIOR; FISCHER, 2015).
Dando continuidade à discussão, trazemos a seguir na tabela 3, o quantitativo
de afastamentos por motivo de saúde dos servidores da UFRN, entre os anos de 2010
a 2014, dispostos em cada CID do grupo F.

Tabela 3 – Quantitativo de afastamentos por licença para tratamento da própria saúde
por CID F de servidores da UFRN, entre os anos de 2010-2014
Nº de
Nº dias de
Nº
CID – 10: Grupo F
afastamentos
afastamentos servidores
F 00 - Demência na doença de
3
105
3
Alzheimer
F 02 - Demência em outras
1
15
1
doenças classificadas em outra
parte
F 04 - Síndrome amnésica
2
120
1
orgânica não induzida pelo
álcool ou por outras substâncias
psicoativas
F 06.3 - Transtornos do humor
2
75
2
[afetivos] orgânicos
F 06.7 - Transtorno cognitivo
1
30
1
leve
F 06.8 - Outros transtornos
1
60
1
mentais especificados devidos a
uma lesão e disfunção cerebral
e a uma doença física
F 09 - Transtorno mental
1
15
1
orgânico ou sintomático não
especificado
F 10 - Transtornos mentais e
35
1266
19
comportamentais devidos ao
uso de álcool
F 10.0 - Transtornos mentais e
2
44
1
comportamentais devidos ao
uso de álcool - intoxicação
aguda
F 10.2 - Transtornos mentais e
39
1620
2
comportamentais devidos ao
uso de álcool - síndrome de
dependência
F 10.3 - Transtornos mentais e
2
60
2
comportamentais devidos ao

53

uso de álcool - síndrome
[estado] de abstinência
F 10.4 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso de álcool - síndrome de
abstinência com delirium
F 10.5 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso de álcool - transtorno
psicótico
F 10.6 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso de álcool - síndrome
amnésica
F 10.8 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso de álcool - outros
transtornos mentais ou
comportamentais
F 12.0 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso de canabinóides intoxicação aguda
F 14 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso da cocaína
F 14.2 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso da cocaína - síndrome de
dependência
F 14.3 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso da cocaína - síndrome
[estado] de abstinência
F 19 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso de múltiplas drogas e ao
uso de outras substâncias
psicoativas
F 19.2 - Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao
uso de múltiplas drogas e ao
uso de outras substâncias
psicoativas - síndrome de
dependência
F 20.0 - Esquizofrenia
paranóide
F 20.6 - Esquizofrenia simples
F 20.8 - Outras esquizofrenias
F 21 - Transtorno esquizotípico

2

52

2

3

270

2

2

120

1

2

123

2

1

30

1

6

446

4

10

560

5

2

60

1

5

144

2

9

302

7

9

489

7

1
1
1

13
60
30

1
1
1
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F 22 - Transtornos delirantes
persistentes
F 25 - Transtornos
esquizoafetivos
F 25.0 - Transtorno
esquizoafetivo do tipo maníaco
F 25.1 - Transtorno
esquizoafetivo do tipo
depressivo
F 25.2 - Transtorno
esquizoafetivo do tipo misto
F 30.1 - Mania sem sintomas
psicóticos
F 31 - Transtorno afetivo bipolar
F 31.0 - Transtorno afetivo
bipolar, episódio atual
hipomaníaco
F 31.1 - Transtorno afetivo
bipolar, episódio atual maníaco
sem sintomas psicóticos
F 31.2 - Transtorno afetivo
bipolar, episódio atual maníaco
com sintomas psicóticos
F 31.3 - Transtorno afetivo
bipolar, episódio atual
depressivo leve ou moderado
F 31.4 - Transtorno afetivo
bipolar, episódio atual
depressivo grave sem
sintomas psicóticos
F 31.5 - Transtorno afetivo
bipolar, episódio atual
depressivo grave com
sintomas psicóticos
F 31.6 - Transtorno afetivo
bipolar, episódio atual misto
F 31.7 - Transtorno afetivo
bipolar, atualmente em
remissão
F 31.8 - Outros transtornos
afetivos bipolares
F 31.9 - Transtorno afetivo
bipolar não especificado
F 32 - Episódios depressivos
F 32.0 - Episódio depressivo
leve
F 32.1 - Episódio depressivo
moderado

1

120

1

3

114

3

4

199

3

13

480

4

6

236

4

1

30

1

17
3

592
106

15
3

17

820

10

9

413

9

14

364

12

52

2032

33

36

1740

22

32

1341

20

1

15

1

9

367

5

3

68

3

52
5

1323
85

41
5

62

1963

51
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F 32.2 - Episódio depressivo
grave sem sintomas
psicóticos
F 32.3 - Episódio depressivo
grave com sintomas psicóticos
F 32.8 - Outros episódios
depressivos
F 32.9 - Episódio depressivo
não especificado
F 33 - Transtorno depressivo
recorrente
F 33.0 - Transtorno depressivo
recorrente, episódio atual leve
F 33.1 - Transtorno depressivo
recorrente, episódio atual
moderado
F 33.2 - Transtorno
depressivo recorrente,
episódio atual grave sem
sintomas psicóticos
F 33.3 - Transtorno depressivo
recorrente, episódio atual grave
com sintomas psicóticos
F 33.8 - Outros transtornos
depressivos recorrentes
F 34 - Transtornos de humor
[afetivos] persistentes
F 34.0 - Ciclotimia
F 34.1 - Distimia
F 34.8 - Outros transtornos do
humor [afetivos] persistentes
F 38 - Outros transtornos do
humor [afetivos]
F 38.1 - Outros transtornos do
humor [afetivos] recorrentes
F 39 - Transtorno do humor
[afetivo] não especificado
F 40 - Transtornos fóbicoansiosos
F 40.0 - Agorafobia
F 40.1 - Fobias sociais
F 41 - Outros transtornos
ansiosos
F 41.0 - Transtorno de pânico
[ansiedade paroxística
episódica]
F 41.1 - Ansiedade generalizada
F 41.2 - Transtorno misto
ansioso e depressivo

118

4882

70

9

540

7

9

480

4

35

859

30

23

729

20

3

37

3

62

2033

41

98

3855

66

7

287

7

1

60

1

2

22

2

2
1
1

24
30
90

1
1
1

1

15

1

5

305

3

1

12

1

2

59

2

2
1
29

12
10
564

2
1
26

31

614

28

29
164

469
4230

27
112
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F 41.3 - Outros transtornos
ansiosos mistos
F 41.9 - Transtorno ansioso não
especificado
F 42 - Transtorno obsessivocompulsivo
F 42.0 - Transtorno obsessivocompulsivo com predominância
de ideias ou de ruminações
obsessivas
F 42.1 - Transtorno obsessivocompulsivo com predominância
de comportamentos
compulsivos [rituais obsessivos]
F 42.2 - Transtorno obsessivocompulsivo, forma mista, com
ideias obsessivas e
comportamentos compulsivos
F 43 - Reações ao “stress”
grave e transtornos de
adaptação
F 43.0 - Reação aguda ao
"stress"
F 43.1 - Estado de "stress" póstraumático
F 43.2 - Transtornos de
adaptação
F 43.8 - Outras reações ao
"stress" grave
F 45 - Transtornos
somatoformes
F 48.0 - Neurastenia
F 51 - Transtornos nãoorgânicos do sono devidos a
fatores emocionais
F 51.9 - Transtorno do sono
devido a fatores não-orgânicos
não especificados
F 60.3 - Transtorno de
personalidade com instabilidade
emocional
F 84.0 - Autismo infantil
Total

3

36

3

7

163

6

5

281

4

3

49

3

7

331

5

4

249

2

20

455

19

49

935

39

25

1031

16

48

1317

33

3

55

3

3

98

2

1
1

10
5

1
1

1

5

1

2

25

2

2
1303

18
43788

2
935

Fonte: SIAPE SAÚDE, 2016. Elaboração: da autora, 2016.

Observamos nesta tabela que entre os anos de 2010 a 2014, o diagnóstico
mais frequente nos afastamentos de saúde com motivo relacionado à saúde mental
dos servidores da UFRN foi o Transtorno misto ansioso e depressivo (F 41.2) com 164
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ocorrências, seguidos do Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (F 32.2)
com 118 ocorrências e o Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem
sintomas psicóticos (F 33.2) com 98 ocorrências.
Os transtornos mentais e comportamentais que mais estão relacionados ao
absenteísmo-doença ao redor do mundo são os diagnósticos depressivos, ansiosos e
relacionados ao estresse. Quando esses quadros evoluem podem acarretar em uma
total incapacidade laborativa permanente omniprofissional, não havendo possibilidade
de reinserção no trabalho (SILVA-JUNIOR; FISCHER, 2015).
Nota-se também que neste período estudado, as causas mais frequentes de
afastamentos dos servidores da UFRN por transtorno mental tem o componente
“depressivo” no diagnóstico.
A American Psychiatric Association (APA), na 5ª edição do Manual Diagnóstico
e estatístico de transtornos mentais, (DSM-V), estabelece que o transtorno depressivo
caracteriza-se pela presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de
alterações somáticas e cognitivas que afetam de forma significativa a capacidade de
funcionamento do indivíduo.
O afastamento do trabalhador decorrente das manifestações psicopatológicas
dos transtornos mentais frequentemente instaura situações de preconceito e a
estigmatização entre os portadores (SILVA-JUNIOR; FISCHER, 2015).
A depressão é um transtorno mental frequente em todo o mundo, calcula-se
que chega a afetar 350 milhões de pessoas. Se configura em um sério problema de
saúde, principalmente quando o quadro depressivo é de longa duração e de
intensidade moderada a grave, pois pode causar grande sofrimento e modificar as
atividades laborais, escolares e familiares. Pode levar ao suicídio no pior dos casos,
estima-se que mais de 800 mil pessoas se suicidam anualmente e o suicídio constituise na segunda causa de morte de pessoas com faixa etária de 15 a 29 anos (OMS,
2016).
Christophe Dejours e Florence Bègue em sua obra Suicídio e trabalho: o que
fazer? (2010), aborda a delicada temática do suicídio no ambiente de trabalho à luz
da psicodinâmica do trabalho, e provoca uma reflexão a respeito deste assunto, pois
muitas vezes a existência desses atos extremos relacionados ao trabalho ocorre
quando o sujeito não encontram outra forma de enfrentar seus medos e
constrangimentos, decorrentes do sofrimento, com os quais convivem sem trégua.
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Segundo Seligmann-Silva (2011), a depressão não é o único transtorno mental
relacionado ao trabalho que pode levar ao suicídio, casos de esgotamento profissional
(Síndrome de Burnout), e alcoolismo crônico evoluem com vivências depressivas e
culminam em tentativas de suicídio.
A depressão difere de episódios habituais variações do estado de ânimo e
respostas emocionais aos problemas cotidianos, se manifesta por sintomas
característicos que envolvem sentimento de tristeza, desânimo, fadiga, angústia,
necessidade de isolamento, presença de pensamentos negativos, ansiedade, insônia,
medo e choro fácil (OMS, 2016). Dado o seu índice mundial, a depressão pode ser
considerada quase que uma pandemia, uma vez que mais da metade da população
faz uso de medicamentos psicotrópicos, tanto para o tratamento da depressão quanto
para o de outras doenças associadas ou decorrentes do quadro depressivo
(CAVALHEIRO E TOLFO, 2011).
O impacto dos transtornos mentais na sociedade são traduzidos em um alto
custo social, econômico e pessoal, sendo os transtornos mais dispendiosos a
depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia e os transtornos relacionados ao uso
de álcool e drogas. A depressão prejudica o desempenho laboral dos trabalhadores
porque provoca diminuição as funções cognitivas e consequente lentidão do
raciocínio, baixa concentração para execução de tarefas, dificuldade em otimizar o
tempo e redução na memória de fixação. (RAZZOUK; LIMA; CORDEIRO, 2015).
De acordo com Seligmann-Silva (2011), frequentemente a depressão está
oculta, mas deixa-se transparecer de outras formas como: expressões somáticas de
mal estar ou doenças, acidentes de trabalho, alcoolismo, absenteísmo, pode ser
notado ainda que comportamentos de aparente euforia e/ou hiperatividade
representam na verdade uma reação contra a depressão em alguns casos.
Muitos indivíduos recorrem ao uso do álcool para anestesiar o sofrimento
psíquico, e essa anestesia corresponde, muitas vezes, a uma privação de tomada de
consciência, ou seja, uma fuga da percepção de uma realidade penosa para o sujeito
(SELIGMANN-SILVA, 2011).
Observa-se na tabela 3 que o grupo de CID F-10 equivalente aos transtornos
mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, na somatória entre os anos de
2010 a 2014 houveram 87 afastamentos por motivo de saúde, onde 31 servidores se
afastaram, gerando um total de 3.555 dias de afastamentos.
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Existe dificuldade de diagnóstico do alcoolismo em virtude do mecanismo de
defesa evidenciado pelos dependentes, quais são a negação e o ocultamento da
dependência do álcool, com isso torna-se em um dos mais sérios desafios para o
tratamento, quando se dão conta da gravidade da situação reconhecem e solicitam
ajuda (SELIGMANN-SILVA, 2011).
Também presentes tanto quanto os transtornos depressivos, os transtornos de
ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e
ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. (APA, 2014).
Dejours (1992, p.73) pontua que a ansiedade provém mais do rendimento
exigido, ou seja, do ritmo, da cadência e das cotas de produção a serem respeitadas
do que das condições físico-químicas do trabalho.
Em muitos casos, os sintomas de ansiedade nas depressões se manifestam de
imediato em relação aos demais, podendo encobrir os sintomas típicos da depressão,
podendo levar a um erro de diagnóstico, mas várias formas de ansiedade emergem
antecedendo ou associadamente ao desenvolvimento da depressão (SELIGMANNSILVA, 2011).
A exigência de cumprir metas praticamente impossíveis é sem dúvidas, um dos
maiores fatores relacionados à ansiedade em muitas empresas. Em virtude de
diversos fatores imprevistos, o trabalhador não consegue cumprir suas atribuições
totalmente, e tem se tornado habitual a responsabilização do funcionário e nesses
casos o trabalhador ao se sentir constrangido pode desenvolver forte ansiedade
(SELIGMANN-SILVA, 2011).
De acordo com Dejours (1992), a ansiedade age do mesmo modo que a carga
física no trabalho leva ao esgotamento físico e ao desgaste dos trabalhadores, e o
medo do ritmo de trabalho, que muitas vezes implicam em risco à integridade física
do indivíduo.
“O medo, seja proveniente de ritmos de trabalho ou de riscos originários das
más condições de trabalho, destrói a saúde mental dos trabalhadores de
modo progressivo e inelutável, como o carvão que asfixia os pulmões do
mineiro com silicose” (DEJOURS, 1992, p.74).

Dando continuidade ao estudo, apresentamos a tabela 4 que mostra o
quantitativo de afastamentos por licença para tratamento de saúde decorrente de
transtorno mental e comportamental, entre os anos de 2010 a 2014, distribuídos pelos
cargos dos servidores da UFRN.
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Tabela 4 – Quantitativo de afastamentos por licença para tratamento da própria saúde
por CID F, distribuídos por cargo dos servidores da UFRN entre os anos de 2010-2014
Nº de
Nº Dias de
Nº
Cargo
afastamentos afastamentos servidores
Assistente em administração
235
7360
100
Professor 3º grau/ Professor do
148
5942
80
magistério superior
Auxiliar de enfermagem
135
4624
70
Auxiliar em administração
69
2400
32
Enfermeiro-área
66
1710
36
Técnico em enfermagem
58
1641
24
Servente de limpeza
38
1707
19
Engenheiro-área
34
1277
10
Recepcionista
34
1376
15
Técnico de laboratório-área
33
810
15
Professor do ensino básico
32
1215
17
técnico tecnológico
Técnico em assuntos educacionais
31
896
15
Nutricionista-habilitação
30
872
11
Médico-área
28
758
18
Assistente de laboratório
20
556
6
Assistente social
20
564
14
Farmacêutico/ Farmacêutico
20
914
8
bioquímico
Vigilante
19
635
10
Armazenista
16
945
6
Auxiliar de nutrição e dietética
16
288
9
Copeiro
16
411
8
Porteiro
15
597
5
Contínuo
14
352
6
Telefonista
14
702
4
Auxiliar de farmácia
13
605
4
Operador de máquina copiadora
13
216
9
Produtor cultural
12
293
2
Técnico em radiologia
10
515
7
Arquiteto e urbanista
9
295
3
Auxiliar de laboratório
8
178
6
Jornalista
8
304
5
Psicólogo-área
8
164
5
Técnico de tecnologia da informação
7
355
3
Fisioterapeuta
6
286
3
Médico veterinário
6
225
3
Técnico em nutrição e dietética
6
110
2
Auxiliar operacional
5
305
3
Auxiliar de anatomia e necropsia
4
106
1
Odontólogo
4
120
1
Secretário executivo
4
192
2
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Sonoplasta
Administrador
Operador de luz
Professor do ensino básico técnico
tecnológico-substituto
Técnico em eletrotécnica
Assistente de direção e produção
Impressor
Motorista
Pedagogo-área
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de creche
Bibliotecário-documentalista
Biólogo
Diretor de programa
Editor de publicações
Estatístico
Jardineiro
Mestre de edificações e infraestrutura
Pedreiro
Professor magistério superiorsubstituto
Sanitarista
Sem cargo
Técnico em agropecuária
Técnico em contabilidade
Total

4
3
3

120
70
74

3
3
1

3

45

3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

115
50
50
46
30
60
16
15
10
30
15
60
5
30
21

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

15

1

1
1
1
1
1303

15
30
30
15
43788

1
1
1
1
630

Fonte: SIAPE SAÚDE, 2016. Elaboração: da autora, 2016.

Podemos observar que os assistentes em administração, os professores de 3º
grau/magistério superior e os auxiliares de enfermagem ocupam os três primeiros
lugares no número de ocorrências de afastamentos por CID F entre 2010 a 2014.
Ao fazer uma leitura da tabela, com o recorte dos três primeiros cargos e
considerando que em 2014 a UFRN contava em seu quadro de servidores 747
assistentes em administração, 2.016 professores do magistério superior e 265
auxiliares de enfermagem, e calculando a taxa de prevalência para cada 100
servidores, temos respectivamente 13,3 (ass. Administração), 3,9 (docentes) e 26,4
(aux. enfermagem). O que demonstra que a classe dos auxiliares tem uma maior
proporção de servidores que adoeceram e se afastaram do trabalho por transtorno
mental e comportamental.
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O desgaste e o sofrimento mental proveniente de atividades que exigem grande
densidade da atividade mental, associadas a altas exigências cognitivas, como o caso
dos profissionais de saúde, pois a elevada tensão pela responsabilidade de lidar com
vidas humanas, aumenta a carga psíquica e pode suscitar o aparecimento de
transtornos

depressivos,

ansiosos,

esgotamento

profissional,

doenças

psicossomáticas e uso de álcool e drogas (SELIGMANN-SILVA, 2011).
Os trabalhadores que desenvolvem as suas atividades profissionais com
contato direto com público, como os das áreas da educação e da saúde, estão mais
expostos aos riscos psicossomáticos. Os transtornos mentais é uma das principais
queixas entre os docentes, que pode ser explicado pelas novas formas de
organização do trabalho educacional, pela incorporação de novas tecnologias, pela
pressão por produtividade com cargas de trabalho fatigantes, colocando o professor
em condição de maior vulnerabilidade ao sofrimento e ao adoecimento (FERREIRA et
al., 2015).
Exposto isso, pelo presente estudo tentar compreender a relação entre a saúde
mental e trabalho de docentes universitários, e a fim de dar continuidade à discussão,
fizemos um recorte com os dados dessa categoria e apresentamos a tabela 5 e 6 que
exibem o quantitativo anual de servidores docentes pertencentes ao quadro efetivo da
UFRN e de afastamentos dessa classe, que se afastaram do trabalho em virtude de
algum transtorno mental e comportamental entre os anos de 2010 a 2014.

Tabela 5 – Quantitativo anual de docentes efetivos da UFRN que se afastaram por
licença para tratamento da própria saúde por CID F, entre o período de 2010-2014
Cargo

2010

2011

2012

2013

2014

Total

11

16

23

19

11

80

3

3

2

4

5

17

Total

14

19

25

23

16

97

Percentual (%)

0,7

0,9

1,2

1,1

0,7

-

Professor 3 º grau/ Professor
Magistério Superior
Professor Ensino Básico
Tecnológico

Fonte: SIAPE SAÚDE, 2016. Elaboração: da autora, 2016.
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Tabela 6 – Quantitativo anual de afastamentos por CID F de docentes efetivos da
UFRN, entre o período de 2010-2014
Cargo
Professor 3 º grau/ Professor
Magistério Superior
Professor Ensino Básico
Tecnológico
Total

2010

2011

2012

2013

2014

Total

19

36

41

25

27

148

4

4

5

7

12

32

23

40

46

32

39

180

Fonte: SIAPE SAÚDE, 2016. Elaboração: da autora, 2016.

Fazendo uma leitura dessas duas tabelas, vemos que nos anos de 2010 a
2014, 97 servidores da classe docente da UFRN se afastaram do trabalho devido a
transtorno mental, sendo 80 professores de 3º grau/magistério superior e 17
professores do ensino básico tecnológico e que houveram 180 ocorrências de
afastamentos, sendo 148 da classe de professores de 3º grau/magistério superior e
32 professores do ensino básico tecnológico.
Atualmente, o trabalho do docente nas universidades públicas é disposto em
aulas e orientações acadêmicas (doutorado, mestrado, especialização, iniciação
científica, monitorias e estágios) com maior exigência nas pós-graduações;
participação de bancas de doutorado, mestrado e concursos; além da participação na
administração institucional em conselhos, colegiados e comissões (LEITE, 2011).
De acordo com Dejours (1992), o desgaste ocasionado pelas novas exigências
da organização do trabalho pode gerar sofrimento e consequente adoecimento. O
docente universitário tem vivenciado mudanças tanto nas áreas políticas, econômicas,
sociais e culturais que refletem em seu contexto laboral, e modificando as
experiências de trabalho e seu enfrentamento podendo surgir problemas de saúde em
alguns professores.
O quadro de docentes efetivos na UFRN teve uma expansão entre os anos de
2010 a 2014 e era formado:


Em 2010, por 2.058 professores;



Em 2011, por 2.101 professores;



Em 2012, por 2.110 professores;



Em 2013, por 2.139 professores;



Em 2014, por 2.216 professores.
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Então, na tabela 5 destacamos o percentual anual dos docentes que se
afastaram do trabalho por CID F em relação ao quantitativo geral de docentes da
UFRN, onde temos uma média de que 1% da classe docente já se afastou do trabalho
em virtude algum transtorno mental e comportamental.
Até o ano de 2012 há um crescimento do número de afastamentos de
professores de 3º grau/magistério superior, em 2013 há uma queda e em 2014 um
ligeiro aumento, mas no caso dos professores do ensino básico tecnológico há um
aumento gradativo ano a ano dos afastamentos.
Essa queda em 2014 no quantitativo de afastamentos dos docentes podem ser
decorrentes de melhora no quadro da patologia, levando o servidor a ser reinserido
em seu ambiente laboral ou readaptações mal sucedidas e consequente
aposentadorias por invalidez, que como já foi discutido, os transtornos mentais e
comportamentais geram incapacidades laborativas, muitas vezes irreversíveis.
Há a possibilidade de que os diagnósticos de transtornos mentais e
comportamentais apresentados nesse estudo tenha associação com o trabalho
desenvolvido pelos servidores da UFRN, pois o cotidiano laboral dos servidores
públicos é composto por uma intensa demanda de atividades, precarização do
trabalho e estruturas físicas, mudanças políticas de governo e administrativas que
alteram a rotina dos trabalhadores, entre outros fatores.
De posse desses dados, iniciamos a segunda fase da pesquisa, em que fomos
a campo a fim de conhecer a realidade dos docentes, atendidos na Diretoria de
atenção à saúde do servidor (DAS/UFRN) no setor de perícia oficial em saúde e
abarcar particularidades subjetivas acerca de prazer e sofrimento no trabalho na
interface da saúde mental com o trabalho obtidas através do discurso desses
servidores.

6.2 Pesquisa com os docentes

Apresentamos a seguir o quadro 1 que dispõe as categorias e as subcategorias
analíticas da segunda fase do estudo, as quais foram identificadas através das
convergências e aproximação temática das unidades de significação que referendam
o objeto de estudo deste trabalho:
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Quadro 1 – Categorias analíticas e subcategorias temáticas identificadas a partir das
falas dos docentes participantes
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
a) O sofrimento no trabalho docente

Produtividade – “Publicar ou perecer”
Professor: um ser onipresente?
Desgaste nas relações de trabalho

b) O prazer no trabalho docente

O encanto da sala de aula
O reconhecimento
Vivências que promovem qualidade de
vida no trabalho

Elaboração: da autora, 2016.

a) O sofrimento no trabalho docente

A primeira categoria de análise é alusiva ao sofrimento vivenciado no cotidiano
docente, em que se buscou identificar os fatores que o desencadeiam e as
consequências geradas à saúde dos trabalhadores entrevistados. Nesta categoria,
identificamos três subcategorias que serão apresentadas a seguir.

Produtivismo acadêmico – “Publicar ou perecer”

O produtivismo constitui-se em uma expressão que utilizada no meio
acadêmico, refere-se à quantidade de publicações, à pressão para publicar e aos
meios e as estratégias para tal. Esta denominação tem características negativas em
que a tendência é a produção de quantidade acima da qualidade (ZUIN; BIANCHETTI,
2015).
Quando iniciada a pesquisa sobre a relação da saúde mental e o trabalho junto
aos docentes, observou-se que era quase unânime no discurso dos participantes, que
a grande exigência por realizar pesquisas e publicação de artigos constituía-se em
uma situação bastante estressante, geradora de sofrimento no trabalho, conforme
evidenciado nas falas abaixo:
Tem momentos que a gente é bastante pressionado, cobrado em termos
principalmente de publicações, de estar participando de questões de
mestrado, doutorado e de uma certa forma isso pesa um pouco no professor.
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A cobrança em termos institucionais, de você ter que produzir pesquisa, e
mais pesquisa! É como se a gente estivesse trabalhando e não estivesse
trabalhando porque não faz pesquisa. (DIAMANTE)
Uma coisa que incomoda um pouco é a pressão muito forte para a gente
publicar e atualmente eu estou enfrentando esse impasse, a gente manda os
artigos, mas aí demora, as revistas demoram a avaliar [...]. (TOPÁZIO)

Quando se ver os relatos desses professores, que em seu cotidiano atarefado
são constrangidos à pressa por produtividade, questiona-se a forma como a educação
superior no Brasil se configura e é produzida atualmente, onde a crise do capitalismo
na década de 1970, tem uma parcela importante nesta história.
Antunes (2006) conta que o capitalismo no início dos anos 1970, começou a
dar sinais de que um quadro crítico se aproximava, e foi evidenciado pelas quedas de
lucro, esgotamento do padrão de acumulação fordista/taylorista, flexibilização da força
de trabalho, hipertrofia financeira, crise fiscal com retração dos gastos públicos e
transferência para o capital privado. O modelo de “Estado do bem-estar social” entrava
em crise, o que conduziu a um processo de regressão da social democracia.
Houve a expansão do Neoliberalismo, que então passou a ditar as regras dos
países capitalistas, com a reestruturação produtiva, a privatização acelerada, o
enxugamento do Estado, e as políticas fiscais e monetárias alinhadas aos organismos
mundiais detentores do capital, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco
Mundial (ANTUNES, 2010).
Sendo assim, o capitalismo contemporâneo acentuou sua lógica destrutiva,
onde se desenham algumas tendências no mundo do trabalho, como a substituição
do padrão produtivo taylorista/fordista pelo toyotismo, que representa a forma
produtiva flexibilizada e desregulamentada; a regulação neoliberal, com a presença
do Estado mínimo e privatizações, o que gera a precarização do trabalho,
terceirização e destruição dos direitos sociais (ANTUNES, 2010).
E este quadro político e econômico mundial também teve repercussões sobre
a educação no ensino superior no Brasil, onde as transformações ocorridas no mundo
do trabalho, refletiram e orientaram a Reforma da Educação, na qual se instalou uma
lógica empresarial nas universidades públicas, caracterizada pela competitividade
exacerbada, produtivismo, gestão por metas, precarização do trabalho docente e o
que em consequência leva a uma indissociação tempo-espaço da vida acadêmica e
pessoal (LEITE, 2011).
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Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) houve a criação do
Plano Diretor de Reforma do Estado, que tinha o papel de redefinir o papel do Estado
no controle do setor público a partir de um modelo gerencial centrado no controle de
resultados, e no qual defendia a universidade pública não-estatal, que segundo
Santos (2004), essa proposta apresentava vários riscos, pois assumia o fim da
gratuidade do ensino público, onde o Estado deixaria de ser o financiador exclusivo,
aprofundando assim o desvinculamento do Estado em relação à universidade pública
e aumentaria e desregularia a competição entre a universidade pública e privada.
A política de educação superior no Brasil durante os governos de FHC e Lula,
seguiu as diretrizes impostas pelo Banco Mundial, e foi caracterizada pela explosão
do setor privado com aumento das instituições privadas de ensino; elevação das taxas
de matrículas, com aumento das taxas de aluno/professor; otimização (leia-se
redução) dos investimentos públicos nas instituições federais de ensino, consolidação
da Educação à Distância (EAD) e implementação de um sistema de avaliações
nacionais com controle de resultados (GUIMARÃES; MONTE; SANTIAGO, 2011).
No momento presente, a situação cotidiana de trabalho vivenciada pelos
docentes universitários se materializa na expressão “publish or perish” em português
“publique ou pereça”, que Zuin e Bianchetti (2015) classificam-na como uma espécie
de mantra em termos de criação e veiculação do conhecimento no contexto
acadêmico, tanto por quem exige a produção quanto dos que são pressionados a
publicar.
Se os índices de produtividade estabelecidos “publish” não são alcançados,
como consequência o “perish” se concretiza, tanto na forma metafórica, como a perda
de emprego, sobrecarga de trabalho, ou literal, perecendo mesmo como por exemplo,
o adoecimento por esgotamento profissional, estresse, entre outros (ZUIN;
BIANCHETTI, 2015).
O produtivismo acadêmico tem se tornado referência do trabalho docente, onde
produzir é fundamental, e para atender às exigências da produtividade estabelecida
pela instituição e pelos órgãos avaliadores, que estabelecem quanto mais produtos
(leia-se publicações) maior a produtividade, é necessário intensificar o trabalho, o que
gera consequentemente a sobrecarga de trabalho (LUZ, 2005).
O “publish or perish” adentrou a academia e passou a ser sinônimo de pressão
sobre os professores e pós-graduandos para que escrevam e publiquem cada vez
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mais, como pré-condição para se manter e progredir na carreira (ZUIN; BIANCHETTI,
2015).
E, o professor universitário é responsável por diversas atividades na instituição,
seguindo o tripé acadêmico do ensino, pesquisa e extensão, e o que condiz à carreira
docente na universidade como progressão funcional, bolsas de pesquisas, editais de
financiamento, está atrelado à produtividade, e grande parcela desta é a produção e
publicação de artigos, conforme foi exposto pelo entrevistado:
O que me afeta muito, o que me deixa muito estressada é: – Eu só vou
progredir se eu tiver produção, eu só tenho produção se eu tiver projeto,
fazendo pesquisa ou extensão, produção de ensino a gente tem que sobra,
porque é aula por cima de aula, ensino a gente tem de sobra. Eu tenho que
ter produção científica, que aí o que conta pra conseguir a bolsa é só
produção científica, traduzindo publicação de artigo [...]. Porque eu estou me
cansando dessa história de que produtividade para professor tem que se
resumir em produção de artigo! Produtividade para mim é o que eu consigo
fazer na graduação, é o que consigo ver você crescer enquanto aluno, é o
aluno que eu coloco no mercado profissional, [...] mas no “frigir dos ovos” 3 o
que vai ser contado é o número de créditos que eu dou e número de artigos
que eu publico. (SAFIRA)

Percebe-se na fala do docente, acima descrita, uma insatisfação com um certo
grau de adoecimento, em virtude das atividades acadêmicas desenvolvidas,
principalmente no que diz respeito às normas e regras que regem tais tarefas, soando
de certa forma como injustas.
Segundo Bosi (2007) o trabalho docente no ensino superior segue a lógica da
mercantilização, em que se evidencia um direcionamento empresarial no que diz
respeito à ciência e tecnologia produzida na universidades, retratado nos editais dos
órgãos de fomento à produção científica, os quais ditam as regras da produção
acadêmica, que em consequência leva a qualidade a ser mensurada pela quantidade
de produção científica, e pelos valores que agregam ao salário e à própria instituição.
De acordo com Dejours (1992), as exigências intelectuais, motoras ou
psicossensoriais de uma atividade, juntamente com o conteúdo, ritmo e modo
operatório do trabalho, são condições que podem prejudicar a adequação entre a
organização do trabalho e a estrutura mental do trabalhador. Uma organização do
trabalho

3

compreendida

por

Significa “no final de tudo, conclusão”.

um

serviço

especializado,

mas

com

regras
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desestruturadas, gera uma grande carga de trabalho psíquica, levando a insatisfações
e sofrimentos, e cujos efeitos repercutem na saúde mental do trabalhador.
No discurso de alguns entrevistados, descritos logo abaixo, identifica-se que no
cotidiano acadêmico, existe uma certa discriminação no meio dos próprios docentes,
entre os que estão envolvidos diretamente com a pesquisa com os que estão mais
dedicados às atividades de ensino e também de extensão.
O professor se sente pressionado muito em função dessas questões do ter
que desenvolver a questão da pesquisa, de ter que publicar trabalho e pra
alguns professores isso é muito desgastante. Os que por exemplo trabalham
com a parte mais de ensino, com a parte mais de extensão, eles não são tão
bem vistos na universidade. Quem não faz pesquisa, é como se..., não pra
universidade em si, mas para os grupos de professores, é como se você não
existisse, [...], isso é muito desgastante! Você sabe que está trabalhando,
mas se você não está numa pós-graduação, aí por isso você não é visto da
mesma forma, então é meio..., é um contraste. Você faz, você trabalha, mas
porque você não está envolvido em uma pós-graduação aí você não é visto,
você não tem currículo, diz logo: – “Como é o seu currículo Lattes?” [...]
Alguns professores me viam assim com olhar: – “Ah! Ela só dá aula!” então
isso me adoecia sim! Eu acho que o tal, não sei se é o principal, mas talvez
o maior desencadeador de problemas em professores. (DIAMANTE)
Não gosto de posição de destaque, pois há muita luta de poder no meio
acadêmico, os egos sempre estão aflorados, a produtividade é determinante.
O colega cobra produção como máquina, pois busca a exposição do nome,
uma fachada social. E muitas vezes constrangem os professores que não
produzem tanto quanto eles acham que seria o ideal. (RUBI)

Observa-se que nesta situação relatada pelos sujeitos, que há uma visão
separatista no universo da docência universitária, em virtude do quantitativo de
publicações, de como se configura o currículo Lattes do colega, disputa de poder, na
visão deles é desgastante, constrangedor e produz sofrimento no trabalho e pode
levar em consequência ao adoecimento.
Segundo Luz (2005), os efeitos da restruturação do trabalho, associados à
competição desenfreada para “subida de conceito” no âmbito individual e institucional,
produz consequências à saúde de todos envolvidos, sendo evidenciadas por
somatizações de vários tipos, agravamento de isolamento e hostilidade no trabalho
em decorrência de valores individualistas.
Os docentes “pesquisadores” são vistos com bons olhos no meio acadêmico,
pois realizam suas atividades na pós-graduação, adquirem bolsas de pesquisa, tem
acesso a editais de financiamento, e carreira plena, já os docentes “desqualificados”
assim vistos muitas vezes, são restritos ao ensino, e no limite desenvolvem atividades
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de extensão, não tem acesso a financiamentos de pesquisas, e em consequência tem
a carreira estagnada (LEITE, 2011).
O professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
Renato Mezan, em seu artigo publicado na Folha de São Paulo, no qual analisa a
situação do ensino superior no Brasil, afirma:
“Sem querer desqualificar a atividade de pesquisador, deveríamos
reconhecer que muitos professores, titulados ou não, não possuem vocação
para produzir conhecimento novo, que é o que significa no sentido acadêmico
a palavra pesquisa. Seu talento é transmitir o conhecimento já existente, algo
tão necessário quanto pesquisar, especialmente nos cursos de graduação,
nos quais se trata de equipar o aluno com o saber já acumulado naquela área
de estudo” (MEZAN, 2005, p.3).

Com isso, entende-se que os professores que são dedicados ao ensino e a
extensão não são menos qualificados e nem menos importantes que os
pesquisadores e que não devem sofrer qualquer forma de opressão e discriminação
de como conduz as suas atividades na instituição. O respeito no ambiente e nas
relações de trabalho é primordial para o convívio harmonioso.
Dejours e Bègue (2010) colocam que uma avaliação individualizada de
desempenho introduz a concorrência entre serviços, entre os departamentos e entre
os próprios trabalhadores e quando há um sistema de bonificação como gratificações,
promoções, aumento salarial ou outro tipo de recompensa o clima organizacional se
degrada, surgindo condutas de concorrência e rivalidade, em muitos casos até
desleais e reprováveis.
O docente imerso neste universo do produtivismo acadêmico, onde a pressão
para produzir é tamanha que, em muitas situações, não dispõe de tempo, nem de
motivação para o ensino. As suas atividades seguem voltadas para a produção e
publicação de artigos em sua área, às apresentações em eventos científicos nacionais
e internacionais, bem como à participação em pós-doutorados no país e/ou no exterior
(MANCEBO, 2011).
De acordo com o exposto nessa citação por Mancebo (2011), em que os
professores, muitas vezes, sentem-se desmotivados em ensinar, identificou-se nas
entrevistas, um docente que relatou a sua desmotivação no seu trabalho atualmente:
Até um tempo atrás, eu gostava muito, eu acho que gosto ainda, de estudar
e preparar aula, mas hoje para mim preparar aula é um tormento! Chega me
dá vontade de chorar quando eu falo [...] É um tormento, tenho raiva, não
quero! Porque eu fico estressada, agoniada. Eu fico parando ali e o que vem
na minha cabeça, é que eu estou parando para estudar para uma aula, para
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melhorar a aula para o meu aluno, mas estou deixando de ler “trocentos”4
artigos que eu preciso ler para poder dar continuidade à construção de um
artigo científico que tem que ser publicado. [...] Eu acho que a produção de
docente não é só publicação! (SAFIRA)

Segundo Dejours (1992), o sofrimento tem início quando há um bloqueio na
relação entre o homem e a organização do trabalho, ou seja, o trabalhador usou o
máximo de suas faculdades intelectuais, psicoafetivas, de aprendizagem e adaptação
mas não conseguiu mudar de tarefa e se esgotaram os meios de defesa contra a
exigência física.
A existência do sofrimento no trabalho pode estar presente em diversas
situações e de várias formas como no sofrimento dos que trabalham e assumem
tarefas arriscadas à sua saúde, expostos à condições impróprias de trabalho, dos que
temem não satisfazer e de não estar à altura das imposições da organização do
trabalho, como: as determinações de horário, de ritmo, de formação, de informação,
de aprendizagem, de nível de instrução, de diploma, de experiência, de rapidez na
aquisição de conhecimentos teóricos e práticos e de adaptação à cultura ou à
ideologia da instituição, às exigências do mercado, às relações com os clientes, os
particulares ou o público (DEJOURS, 2006).
Leite (2011) afirma que um ambiente marcado por pressões e competitividade
pelo desempenho quantitativo e cumprimento de metas, além das exigências de
produção no campo da pesquisa e pós-graduação (produtivismo acadêmico) torna-se
propício para a ocorrência do aumento do consumo de álcool, drogas e tabaco,
transtornos depressivos e ansiosos, Síndrome de Burnout, assédio moral e suicídio.
As pressões relacionadas às condições de trabalho, tem como alvo o corpo do
trabalhador, ocasionando desgaste, envelhecimento e doenças somáticas, já a
organização do trabalho atua a nível de funcionamento psíquico (DEJOURS;
ABDOUCHELI; JAYET, 2014).
Desse modo, neste universo de precarização do trabalho docente, a
exacerbada pressão por produção e publicação constitui-se em uma situação
geradora de sofrimento entre os professores, que também acumulam em seu
cotidiano diversas atribuições e atividades na universidade, e seguindo essa linha

4

Expressão utilizada para designar a ideia de “muitos, vários, inúmeros”.
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passaremos a analisar na subcategoria a seguir, como o professor concilia e dar conta
de todas as suas obrigações.

Professor: um ser onipresente?

A capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo denominamos de
onipresença, e chamamos de onipresente, quem usufrui deste atributo. Ao realizar
este estudo foi percebido nos relatos que é assim que muitos docentes, às vezes se
sentem na universidade, um ser onipresente (ou pelo menos tenta ser), porque tem
várias atividades e atribuições simultâneas e necessita executá-las todas com
excelência e dedicação, e é isto que abordaremos nesta subcategoria.
Tem as pressões para o docente, porque a gente tem que atuar nos três
seguimentos: ensino, pesquisa e extensão, então às vezes, nesse aspecto, a
gente se sente sobrecarregado, porque tem a pressão da publicação e a
questão de que a gente pega turmas grandes e enfim, às vezes conciliar tudo
isso... (TOPÁZIO)
A atuação do professor exige muita flexibilidade [...], ser um excelente
coordenador onde você precisa alcançar o equilíbrio entre o
estudo/atualização, sala de aula, elaboração de conteúdo programático a ser
exposto, assistência aos alunos, produção acadêmica, administrando o
tempo e emoções pois somos o veículo do conhecimento e das relações.
Manter o equilíbrio não é fácil! (ESMERALDA)

Como citamos na subcategoria anterior, essa realidade do trabalho dos
professores segue com a tendência dominante do mundo do trabalho, em que há a
precarização, flexibilização e intensificação do trabalho docente.
Cotidianamente, o professor acumula diversas atribuições que lhes são
impostas, como sala de aula, orientação acadêmica, participação de reuniões,
comissões, funções e atividades administrativas, que às vezes ocorrem aparte de seu
interesse e de sua carga horária na instituição.
Segundo Mancebo (2011), ao ser aprofundado em uma nova forma de
produção, onde a força de trabalho docente é representada por sua subjetividade
criativa e participativa, atinge o limite da autoexploração, onde o docente ao ser
responsável por diversas atribuições e atividades, se cobra muito para poder atender
e executar tudo que está sob sua responsabilidade.
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O docente tende a levar atividades acadêmicas para o ambiente extra laboral
devido à sobrecarga de trabalho, fato este que acontece de forma corriqueira, com
isso pode-se evidenciar uma naturalização do sacrifício de seu mundo privado em
função do trabalho (COSTA, 2014).
A realidade vivenciada pelos docentes universitários, nos leva a refletir e
questionar o modo que se configura a educação superior no país, onde a lógica
mercantilista tem se tornado predominante, com a valorização da quantidade, em vez
da qualidade, onde o produtivismo, a competitividade e a sobrecarga de trabalho
encontram-se acima da saúde e qualidade de vida dos seus trabalhadores. Este setor
atravessa uma enorme crise na atualidade, em virtude da atual conjuntura política e
econômica do Brasil.
Neste ano de 2016, o governo federal já anunciou um corte de 45% dos
recursos previstos para investimento nas universidades federais em 2017, ou seja,
serão cerca de 350 milhões de reais a menos em programas e demandas importantes
como obras, reformas, compra de equipamentos e assistência estudantil, agravando
ainda mais o contingenciamento do orçamento que as universidades já encaram
desde 2014 (VIEIRA, 2016).
Neste cenário de crise com contenção de gastos, podem levar à ausência de
concursos públicos para reposição de pessoal, favorecendo a existência de vínculos
precarizados, como contratos temporários e consequente sobrecarga de trabalho.
A organização do trabalho choca-se frontalmente com a vida mental do
trabalhador, mais precisamente na esfera das aspirações, das motivações e dos
desejos (DEJOURS, 1992). E a intensificação do trabalho pode ocasionar conflitos,
pois ao arcar com o excesso de atividades, o trabalhador percebe que o seu tempo
vem se reduzindo, e que muitas vezes o trabalho tende a ocupar o tempo disponível
à família, ao lazer e outras atividades.
De acordo com Ferreira et al. (2015), os professores ensinam, aplicam exames
de avaliação, corrigem e avaliam trabalhos, escrevem artigos, submetem seus
projetos a financiamentos para ter seus trabalhos publicados e além de todas essas
atividades citadas, precisam ainda de participar de reuniões e comissões; fazer
relatórios;

relatar

processos;

cumprir

prazos,

dentre

outras

atividades

e

consequentemente, falta tempo ao professor para cumprir suas múltiplas
responsabilidades.
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O trabalho surge como algo central e importante, que tende a se superpor às
demais experiências do cotidiano individual e familiar, passando inclusive a reger e
estruturar o tempo e outras condicionantes do convívio familiar e da participação social
(SELIGMANN-SILVA, 2011).
Alguns dos docentes entrevistados relataram com certa insatisfação, que além
de todas as atividades sob a sua responsabilidade, o professor na universidade deve
acumular funções administrativas, que até então em sua natureza, não estão
atreladas à função docente, mas que estão presente no contexto acadêmico e tornamse inerentes ao cotidiano do professor universitário.
A universidade está cobrando muito da gente professor, exemplo é essa
questão da taxa de sucesso dos alunos, [...] a universidade impõe muitas
coisas para o docente, mas a gente já tem uma carga grande de ensino, de
pesquisa. E isso no meu ponto de vista e com certeza de alguns professores,
ela [a universidade] está impondo muitas atividades também administrativas,
a exemplo disso é a orientação acadêmica. São coisas legais que a
universidade cria, só que na minha opinião deveria ser algo que pessoas do
administrativo, ou um corpo especializado para isso [...] e não ser tudo a gente
professor. (TOPÁZIO)
As “ameaças" de que todo mundo tem que passar por cargo administrativo,
então assim, eu já fui coordenadora de curso por um ano e eu vi aquilo não
era para mim, eu enlouquecia! [...] Não dá para mim, não dá! Eu me sentia
um peixe dentro de um aquário, sem liberdade, sem liberdade para criar, sem
autonomia! (SAFIRA)

Nos relatos, percebe-se ainda, que a universidade inova com a finalidade de
melhorar a educação, a formação de seus alunos, e o trabalho do professor, mas em
alguns casos tais inovações gera impacto na rotina acadêmica, consequentemente
tem influência na atividade do professor, recaindo também a responsabilidade dessas
novas tarefas, gerando mais sobrecarga de trabalho.
Com respeito à carga de trabalho, que já é bem grande e que cada vez mais
a universidade vai criando mais coisas, claro que para beneficiar os alunos.
Eu concordo que tem que beneficiar mas tem que pensar também no
docente. (TOPÁZIO)

Lago, Cunha e Borges (2015) pontuam que mesmo com toda exigência e
sobrecarga de trabalho na universidade, o docente que desenvolve as suas atividades
em uma universidade pública encontra-se em vantagem em relação aos outros
professores de outras esferas de ensino, no que diz respeito à remuneração,
estabilidade, plano de cargos, carreiras e salários. Mas esta estabilidade do vínculo
de trabalho tem cobrado um alto preço para a qualidade de vida dos professores,
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envolvendo um trabalho de alta exigência, com ampla diversidade de atividades, horas
trabalhadas excedentes à jornada semanal, invasão do universo privado e do tempo
de repouso pelo trabalho, cobranças por produtividade quantitativa, dificuldades na
avaliação das atividades desempenhadas e respectiva visualização e reconhecimento
das atividades desempenhadas pela esfera superior institucional.
A noção de sobrecarga no trabalho se refere ao fato de que o sujeito está
trabalhando acima das suas possibilidades, e apesar de não ser mensurada, pode-se
evidenciar as suas consequências, que na maioria das vezes são bem claras com
sinais de fadiga, de esgotamento, de dificuldade de atingir resultados satisfatórios, de
falhas em executar com qualidade o seu trabalho e até mesmo de quadros
patológicos, tais como um quadro de exaustão psíquica, conhecido como Síndrome
de Burnout (LANCMAN; UCHIDA; SZNELWAR, 2015).
Como um sinal de alerta para os profissionais de saúde que trabalham com a
saúde do trabalhador na universidade, pode-se observar nas entrevistas que os
docentes estão adoecendo, principalmente no que diz respeito à questão de saúde
mental, em virtude das exigências e sobrecarga de trabalho na instituição, reflexo do
contexto neoliberal que o país vivencia, onde a precarização e flexibilização do
trabalho é dominante.
Bem, ultimamente eu estou tendo muitos problemas, com relação à essa
questão de saúde mental [...]. Sempre disse, sou saudável, nunca tive
doença, mas ultimamente estou me sentindo muito estressada, pressionada,
não consigo produzir a contento ou ao que cobram! A cobrança é sem limites,
sempre cobrança, cobrança, cobrança, sem dar total condição de trabalho e
isso me estressa muito! Eu estou desenvolvendo alguns quadros estafantes,
[...] muitas vezes eu não consigo ter tranquilidade para resolver as coisas.
São as cobranças daqui, a sobrecarga de trabalho, que está afetando a minha
vida em casa também [...] a minha cabeça não para! Então era eu de licença
e trabalhando, corrigindo as coisas. Eu acho que estou ficando “doida”!
(SAFIRA)

Apontada como fator estressante que influencia na qualidade de vida do
docente, a falta de tempo pode ser proveniente de dificuldades em administrar o
tempo, seja pelo volume de trabalho, seja pela complexidade das atividades
acadêmicas no trabalho docente, que por vezes ultrapassam os muros da instituição.
Ocorre cotidianamente e é expresso pela falta de convivência com a família e amigos,
insatisfação pelo acúmulo de responsabilidades e enfrentamento de situações
estressantes que envolvem alunos e população (SILVÉRIO, et al., 2010).
Chega o momento em que o trabalhador reconhece que está sacrificando a sua
qualidade de vida em detrimento do trabalho, uma vez que a pressão e a sobrecarga
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é bastante presente e admitem que estão adoecendo sim e que os colegas no trabalho
também sofrem e adoecem, não sendo apenas um caso isolado na instituição, mas
bastantes comum e almejam que essas pressões possam diminuir e o trabalho gerar
mais prazer do que sofrimento.
Que essas pressões diminuam, que a gente trabalhe com qualidade de vida,
que a gente faça um trabalho com qualidade e um trabalho com qualidade de
vida. Mas a maioria dos professores procuram e realizam o trabalho de
qualidade, porém em detrimento da qualidade de vida, e nós professores
estamos nessa de que não vamos buscar ajuda, não damos entrada nos
atestados. Quantos mil atestados eu joguei aqui neste lixo, porque ia para o
médico com uma crise de sinusite, com o pescoço duro, com dor no ombro,
somatizando tudo, e quando fazia meus exames dava tudo normal, e era em
função da qualidade do trabalho, e a qualidade de vida deixando de lado.
Chega um momento que tudo isso estoura, e parece que o meu momento
está chegando! (SAFIRA)

Os professores, apesar de todo esforço empregado em suas atividades, e ânsia
de atender as necessidades institucionais vigentes, de cumprir as normas de
produtividade e de darem conta de todas as suas atribuições acadêmicas, tendem a
ignorar tal fato, sacrificando seu repouso, lazer e férias, o que pode levar a
consequências desastrosas para a saúde. Eles devem ser conscientes que não são
máquinas. (LUZ, 2005).
Percebe-se que a sobrecarga de trabalho está presente no cotidiano do
professor universitário, e muitas vezes há o sacrifício de sua vida pessoal em
detrimento do trabalho, e a grande exigência e esforço empregado em atender as suas
atribuições podem se configurar em fatores desencadeantes de sofrimento, levando à
exaustão e consequências desastrosas à saúde, principalmente a saúde mental.
Dando continuidade ao estudo, identificou-se também que existe um certo desgaste
nas relações socioprofissionais no trabalho docente na universidade, e é o que será
abordado na subcategoria seguinte.

Desgaste nas relações de trabalho

Dejours (1992) conceitua como relação de trabalho, todos os laços humanos
criados pela organização do trabalho. No casos dos docentes, atores principais dessa
pesquisa, podemos citar as relações com os alunos, com os colegas de trabalho e
com a hierarquia, e no cotidiano essas relações podem ser abaladas, gerando um
clima de convivência por vezes desagradável.
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Um ambiente organizacional orientado pelas novas formas de organização do
trabalho pode gerar efeitos negativos sobre a saúde somática e psíquica do
trabalhador pois se estabelece um ambiente deveras competitivo, que favorece o
surgimento de conflitos, desconfiança e individualismo. Com isso, as relações de
trabalho tendem a ser desestruturadas, em uma visão de que todos são concorrentes,
corroborando para atitudes de falta de cooperação, confiança e companheirismo
(MORAES, 2010).
Durante as entrevistas foi identificado nos discursos um certo desgaste nas
relações socioprofissionais, quais sejam professor-aluno, professor-professor,
professor-chefia, em que há uma certa desvalorização do trabalho docente na
universidade, com casos de denúncias na ouvidoria5 da instituição.
E o que eu tenho observado na universidade, é que existe uma cultura de
desvalorização do docente, da docência, em detrimento da valorização do
aluno. A gente tem uma ouvidoria em que praticamente, é a guilhotina para o
professor e a professora. Então, quando o aluno diz assim: – Vou pra
ouvidoria! É como quem diz: – Você vai ser castigado! (BERILO)
[...] eu acho que quando você entra em uma sala de aula, você está em um
processo de construção, convivência com várias pessoas diferentes, e
ninguém pensa igual. Se o aluno pensa diferente, o professor acha que está
desrespeitando e vice-versa e isso gera alguns conflitos entre professor e
aluno, de aluno levar professor para a ouvidoria, de professor levar aluno para
a ouvidoria e isso também eu acho que é um motivo forte de doença
psicológica no professor. (DIAMANTE)
[...] é você para fiscalizar 50 alunos e 50 alunos para lhe fiscalizar, olhe como
a conta não bate! Você tem que cuidar de 50 alunos, e eu estou falando de
uma turma, em compensação são 50 para fiscalizar você. (TURMALINA)

Percebe-se que em alguns casos, os docentes mantêm postura firme e
irredutível frente ao aluno, não abrindo espaço para diálogo e trégua no convívio
acadêmico, mantendo uma relação de supremacia docente, onde a construção do
conhecimento e o aprendizado é unilateral, ou seja, apenas do professor para o aluno.
[...] – Eu não tenho problema com aluno, porque eu trato como filhos!
[Respondendo] eu disse: – Então nossa questão termina aqui! Porque se eu
fosse tratar meus alunos como eu trato meus filhos no momento de ensinar,
eu botava tudo de castigo! Porque a minha função é ensinar [...] nós
aprendemos a ensinar, e eu ensino uma profissão. (BERILO)

5

Canal aberto de comunicação instituído na universidade com o objetivo de ouvir e encaminhar
manifestações de elogios, críticas, reclamações, queixas, denúncias dos cidadãos e usuários da
instituição.
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Explicitando este relato, o participante em sua entrevista contou que discordou
de um colega, também professor, que dizia não ter problemas com alunos porque o
tratava como filhos e que a função do professor não podia ter esta configuração.
No cotidiano acadêmico, o professor necessita comunicar-se adequadamente,
estimular o interesse e a atenção do aluno e não estar apenas preocupado em expor
o conteúdo da disciplina, pois ao mobilizar a inteligência do aluno, induz à expressão
e ao diálogo e vários aspectos do discente são trabalhados, como a afetividade, as
percepções, a expressão, os sentidos, as críticas e a criatividade (SGARIBOLDI;
PUGGINA; SILVA, 2011).
A relação entre o docente e o discente é a base do processo de ensinoaprendizagem e depende de características como a habilidade de comunicação,
sensibilidade e percepção do outro, experiência, entre outros aspectos, além de
promover um ambiente de motivação, para o aprendizado, respeitando as diferenças
culturais, as crenças e os valores envolvidos (SGARIBOLDI; PUGGINA; SILVA, 2011).
Na condução das relações no trabalho, existem casos em que o docente é
constrangido a tomar atitudes e realizar tarefas das quais não concordam, mas acata
por ser a ordem proveniente de seu superior e por respeito à hierarquia segue as
determinações.
Durante as entrevistas, um docente relatou um caso que aconteceu com ele e
o deixou muito constrangido e profundamente chateado, em que um aluno queria que
fossem abonadas algumas faltas, e diante da negativa, pois não havia justificativa
plausível, um outro aluno ouviu a conversa e gritou em alto e bom som na sala de
aula:
Homem, vá falar com o chefe dele, que o chefe dele manda ele fazer! Porque
eu fui e ele mandou! (TURMALINA)

Dejours (2006) afirma que ser constrangido a trabalhar mal, de forma
negligente, ou a agir de má-fé é uma fonte importante e extremamente frequente de
sofrimento no trabalho.
Observou-se nas entrevistas que a falta de respeito, empatia e reconhecimento
por parte dos alunos e da comunidade é frequente e que se constitui em um fator
estressante, e consequente gerador de sofrimento no trabalho do docente.
O ensino é muito adoecedor, desgastante, lidar com muitas pessoas. Alguns
alunos não compreendem quando o professor não está bem, assim
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consideram o professor como “enrolão” quando nas aulas usam o sistema e
as atividades em casa. (RUBI)
É extremamente desgastante a falta de reconhecimento social, financeiro e
material diante de tamanha dedicação. É desgastante o cenário, muitas vezes
competitivo e que envolve vaidades e firulas acima do real benefício que traz
a academia. (ESMERALDA)

As relações psicoafetivas com os colegas de trabalho e chefias quando
desestabilizadas, podem se constituir em risco a saúde mental dos trabalhadores e
como recurso a fim de descarregar essa ansiedade, muitas vezes os trabalhadores
recorrem ao consumo de bebidas alcoólicas e medicamentos psicotrópicos de forma
a atenuar a tensão interna e controle da agressividade (DEJOURS, 1992).
Uma trajetória de vida e trabalho marcadas pela falta de reconhecimento e
frustrações no trabalho, provocam a continuidade e o progressivo agravamento de
depressões. Por essas situações acontecerem de forma recorrente no cenário laboral
brasileiro, merece uma certa atenção especial não apenas dos profissionais da saúde
mas também da esfera administrativas, ou seja, dos que conduzem e gerenciam a
organização do trabalho (SELIGMANN-SILVA, 2011).
Mendes (2007) afirma que o mesmo tempo que o reconhecimento é um dos
modos de fortalecimento da estruturação psíquica e da saúde dos trabalhadores, pode
ser também uma forma de armadilhas da dominação, isto é, o trabalho exerce papel
fundamental para realização do indivíduo, e essa situação é usada pela organização
do trabalho para fazer o trabalhador se empenhar mais na produção. A promessa de
autorrealização pela organização do trabalho, muitas vezes leva o trabalhador à
exaustão.
Em um cenário marcado pela competitividade e pressão institucional,
identificou-se também, nos relatos, um certo desgaste nas relações entre os próprios
colegas docentes na universidade.
Há muito “professor doido”, com problemas e que precisam tratar as suas
relações de trabalho! Pois [as relações de trabalho] são influenciadas pelas
suas ações [...]. Eu sou um problema, mas meu próximo também é um
problema! (RUBI)
[...] você ver que você se doa muito e outros que não se doam nada, em
algumas situações! [...] As relações pessoais entre professores, o professor
vem e fala isso, aí o aluno vem e fala do professor, aí o professor vem e fala
do aluno [...] e eu me frustrava quando via que não ia conseguir resolver,
porque eu achava que tinha que resolver. (DIAMANTE)

De acordo com Dejours (2006), o sofrimento no trabalho pode ser causado
quando um trabalhador quer executar suas tarefas e não consegue porque os colegas
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criam-lhe obstáculos, onde o ambiente social é péssimo, em que cada um trabalha
por si, prejudicando a cooperação entre os trabalhadores.
A qualidade das instituições de ensino superior no Brasil é mensurada por
avaliações que consideram atendimento das demandas, exigências do mercado,
produção do trabalho acadêmico, inovações e vantagens competitivas e diante dessa
busca por excelência, as universidades vivem um ambiente de competitividade
constante (GUIMARÃES; MONTE; SANTIAGO, 2011).
O aumento da competitividade e da concorrência, podem provocar
consequências nefastas à saúde dos trabalhadores das universidades, técnicosadministrativos e docentes.
Os trabalhadores que cotidianamente vivenciam situações de estresse, tensão
psicológica, monotonia, falta de autonomia, relacionamentos frágeis entre colegas
e/ou chefias são mais propensos em desencadear transtornos psicológicos
(CAMPOS, 2006). E relações socioprofissionais desgastadas tendem a ocasionar o
adoecimento do trabalhador.
Devia ter uma busca ativa dos professores que estão sofrendo de alguma
doença mental, ou sofrimento de ordem psíquica. Acredito que a universidade
é responsável e tem a obrigação para que inibam o surgimento de novos
casos de adoecimento mental entre os professores. Eu fui vítima e tive
coragem de denunciar! Mas quem não tem e sofre? (RUBI)
Hoje eu sei me comportar diante de certos professores que chegam
diretamente e diz assim: – “Mas o que é que você faz?”, [continuando] isso
é muito desgastante! O que é que você faz? Teve um dia que um professor
disse desse jeito: – “O que é que você faz?” Na hora me deu vontade de
chorar, e eu entrei aqui para a sala e comecei a chorar! Como o que é que eu
faço? Eu trabalho, eu dou aula, eu tenho um grupo dos alunos, tenho os
alunos! [...] A gente faz trabalho de extensão, eu só não sou envolvida em
pesquisa, não sou envolvida em pós-graduação, mas não é por isso que eu
não faço nada! (DIAMANTE)

Bosi (2007) comenta que no universo acadêmico “vale mais que tem mais”, ou
seja, o docente é valorizado em virtude de sua inserção na pós-graduação, de seus
quantitativos de orientações, artigos e livros publicados e de sua conquista de bolsa
de produtividade pelos órgãos de fomento, que estabelece critérios de acordo com os
interesses do mercado. Dessa forma, vai se formando uma diferenciação entre os
próprios, onde quem consegue tais feitos na universidade, formam a “elite”
acadêmica.
Com o contingenciamento de recursos para a universidade pública, há grande
concorrência para se conseguir financiamento de seus projetos e pesquisas, e só os
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docentes “competentes” (leia-se com mais publicações), conseguem tais recursos e a
competição exacerbada torna-se regra, nisso gera um ambiente extremamente
adoecedor, podendo ocasionar estresse, estado permanente de cansaço, e nos casos
mais graves a depressão e o suicídio (BOSI, 2007).
Segundo Costa (2014), a competitividade, a rivalidade e a discriminação
quando presentes nas relações de trabalho, podem dissolver os relacionamentos e
promover o isolamento e a solidão afetiva, promovendo relações superficiais no
trabalho. Quando se tratam de diferentes níveis hierárquicos, pode ser ainda mais
difícil, uma vez que a relação entre chefe e subordinado tende a ser mais conflituosa
em virtude das cobranças e pressões exigidas.
Vivenciadores dessas situações, os docentes esperam que as relações no
trabalho melhorem, que haja uma convivência tanto de alunos, quando de colegas de
trabalho, de forma sadia, e influenciem de forma positiva o seu trabalho
proporcionando prazer no desenvolvimento de suas atividades.
Há uma necessidade de melhorar a rede de relacionamento com os docentes
e discentes, de forma a conquistar essas pessoas para ter uma convivência
mais do que sadia, gratificante. (ESMERALDA)

Com relação à saúde, em especial à saúde mental, o trabalho não é neutro,
pois o ato de trabalhar pode promover o equilíbrio psíquico, a identificação com aquilo
que se faz, a autorrealização, porque ele é um meio essencial para a busca do sentido
na vida, e o sofrimento é inerente à vida humana, mas pode ser transformado em
prazer graças ao trabalho (LANCMAN; UCHIDA; SZNELWAR, 2015).
De acordo com a teoria da Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 1992),
mesmo em condições adversas, os trabalhadores desenvolvem um conjunto de
estratégias defensivas, que podem ser individuais ou coletivas, a fim de se protegerem
dos constrangimentos psíquicos impostos pelo trabalho e se configuram em uma
forma de proteção às situações de risco no trabalho, possibilitando que os
trabalhadores lidem com o sofrimento sem adoecer.
Segundo Dejours (1992), as estratégias defensivas podem ser de proteção, de
adaptação e de exploração. A primeira corresponde aos modos de pensar, sentir e
agir compensatórios que os trabalhadores se utilizam para suportar o sofrimento. Já
as defesas de adaptação e exploração consistem na negação do sofrimento e à
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submissão ao desejo da produção, que na maioria das vezes, são inconscientes por
parte do trabalhador.
Mendes (2007) cita as estratégias criativas, que correspondem à cooperação,
solidariedade, confiança, participação coletiva, engajamento nas discussões de grupo
a fim de provocar mudanças.

b) O prazer no trabalho docente

Dessa forma, apresenta-se a segunda categoria de análise que abordará o
prazer no trabalho docente e os fatores que o proporcionam e as estratégias de
enfrentamento utilizadas em seu cotidiano para a superação e transformação do
trabalho em fonte de prazer. Nesta categoria, também foram identificadas três
subcategorias as quais serão apresentadas a seguir.

O encanto da sala de aula

Ao relatar vivências que proporcionavam prazer no trabalho, os docentes quase
que por unanimidade e com um certo brilho nos olhos, citaram a sala de aula, o ato
de ensinar, de contribuir para a formação de indivíduos ser extremamente gratificante
no cotidiano do professor.
A sala de aula para mim era o céu! A maior satisfação do mundo era a sala
de aula! (TURMALINA)
Eu gosto de dar aula, a sala de aula é um momento energizante, a troca de
experiências é riquíssima! (ESMERALDA)
Eu sou professora e o meu maior prazer em ser é dar aula! Eu me sinto bem,
toda vida que eu entro em uma sala de aula, em que eu tento passar algum
conhecimento, pra mim ali é o meu melhor momento, dar aula! [...] Isso é o
que me dá mais prazer, saber que tenho a capacidade de ensinar algo, pra
alguém! Isso na universidade pra mim é o maior prazer, saber que eu posso
ensinar algo. (DIAMANTE)

A sala de aula constitui-se em um lugar em pode ser vivenciados emoções,
descontração, afetividade, respeito pelo outro, e o reconhecimento e valorização das
diferenças individuais pode estimular a construção do conhecimento e fortalecer o
vínculo professor e aluno. (SGARIBOLDI; PUGGINA; SILVA, 2011).
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Quando sentem-se motivados, realizados profissionalmente e pessoalmente,
com flexibilidade no trabalho e relações socioprofissionais positivas, o cotidiano
laboral torna-se prazeroso para os docentes (COSTA, 2014).
A diversidade de áreas de conhecimento na academia produz uma
diversificação das atividades desempenhadas pelos professores nas universidades, e
além do ensino teórico em sala de aula, os docentes citaram que as atividades práticas
de ensino são imensamente prazerosas.
Estar com meus alunos, estar em sala de aula, ou estar em laboratório, é ver
o crescimento de um aluno! [...] Essa vivência de estar com o aluno para mim
é super prazerosa! (SAFIRA)
Às vezes tem gente que diz assim, devido o tempo que já estou na
universidade, eu já tenho doutorado, aí: – “Você devia ficar só na teoria”!
[Respondendo] – Quer me matar? Porque é na prática que a gente aprende!
(BERILO)

E quando recebem o feedback6 positivo dos alunos pelo trabalho realizado,
também é deveras gratificante.
Eu gosto muito de dar aula! Assim eu acho que é uma atividade que me dá
prazer! Gosto do contato com os alunos, gosto de passar coisas que eu sei
pra eles, isso me dá um prazer muito grande, em sobretudo, se eu tenho um
feedback dos alunos, da turma. (TOPÁZIO)

As estratégias defensivas promovem a resistência psíquica frente a
determinadas situações e formas de organização do trabalho, e a eufemização, ou
seja, uma certa anestesia do sofrimento, fomentando a aceitação e a tolerância do
sofrimento no trabalho (MENDES, 2007).
Dejours (2006) afirma que as estratégias de defesa são importantes para a
proteção da saúde mental do trabalhador contra os efeitos devastadores do
sofrimento, mas também podem se tornar em armadilhas que insensibilizam o
sofrimento, tornando-o tolerável.
O prazer e a realização profissional sentidas na prática do ensino é bem
presente no cotidiano docente, mas em alguns casos, a sobrecarga de trabalho é tão
grande, podendo gerar um efeito contrário e a atividade da sala de aula tornar-se
desgastante, ocasionando o sofrimento.

6

Palavra em inglês, significa retorno, resposta, devolutiva.
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A graduação me encanta! [...] E isso tudo que me encanta, eu estou vendo
que está tendo um efeito rebote, eu estou ficando desmotivada, mesmo com
as coisas que trazem prazer [...] é um conflito! Então o que mais me estimula
está me causando desânimo, desestímulo! (SAFIRA)

Mendes (2007) afirma que o sofrimento no trabalho pode ser transformado em
prazer quando há o enfrentamento das imposições e pressões no trabalho, mas
quando há falhas nesses modos de enfrentamento ou estratégias defensivas, instalase o quadro patológico.
É interessante também pontuar que o prazer e o sofrimento no trabalho docente
coexistem e muitas vezes geram um conflito no trabalhador, porque acontece da
atividade que lhe causa prazer e realização, também provoca sofrimento.
Segundo a teoria da Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 1992), o
sofrimento pode existir mesmo quando o trabalhador mantém sua capacidade
funcional e continua executando seu trabalho e produzindo. O sofrimento pode
provocar mudanças ou ser ocultado em virtude das estratégias de defesa,
possibilitando que o trabalhador permaneça naquela realidade, ainda que seja uma
"normalidade sofredora” (MORAES, 2010).
É bem verdade que os docentes universitários trabalham bastante, têm
diversas atividades e atribuições, com uma rotina cercada por pressão e estresse
como foi apresentado ao longo deste estudo, mas ao terem o seu trabalho
reconhecido e realizado com maestria a sua missão de ensinar, se sentem realizados.
Observou-se que para os entrevistados, a prática do ensino, a sala de aula são
fatores que promovem prazer no trabalho, mas o reconhecimento profissional no
cotidiano acadêmico, tanto dos alunos, quanto da comunidade também gera extrema
satisfação no trabalho, e é acerca do reconhecimento, que a próxima subcategoria
abordará.

O reconhecimento

O reconhecimento, de acordo com Mendes (2007) consiste no processo de
valorização do esforço e do sofrimento desempenhado para a realização do trabalho,
possibilitando ao sujeito a construção de sua identidade, que se traduz na vivência de
prazer e de realização de si mesmo.
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Ao relatarem suas vivências na universidade, os docentes entrevistados
enfatizaram a importância do reconhecimento profissional por parte da comunidade
acadêmica, por produzir um sentimento de extrema satisfação no trabalho, com
aquela sensação de que todo o esforço desempenhado em suas atividades fizeram
valer a pena seu cargo de professor.
Sem dúvida, o reconhecimento dos alunos é a mola propulsora da nossa
atuação acadêmica! [...] Muitas vezes o trabalho desenvolvido é desgastante,
mas tudo é compensado quando os nossos alunos nos veem como
referencial de algum modo. (ESMERALDA)

Com o reconhecimento, demonstram a satisfação em terem cumprido com
maestria, o seu papel como docentes.
Testemunhar a vitória dos seus alunos! O êxito deles é a certeza que fizemos
a nossa parte, de que conseguimos agregar e contribuir com o seu
crescimento profissional, enquanto ser humano. (ESMERALDA)
[...] um aluno que é seu aluno de TCC, de orientação de trabalho de conclusão
de curso, ou de iniciação científica, entra de uma forma, começa o trabalho
com a gente de uma forma, às vezes muito verde, imaturo, e quando você vê,
finaliza, defende seu TCC com brilho, com outra visão! E o crescimento deles,
formam, voltam para o mestrado, assumem determinado emprego, ou
passam num concurso, ou passam em um mestrado fora [...] (SAFIRA)
[...] outra coisa que me dá prazer é alunos que se destacam, que são
bolsistas, monitores, que fazem e terminam a monografia. [...] Então o que
me dá muito prazer é se o aluno é interessado, busca sabe?! Isso me dá
muito prazer! (TOPÁZIO)

De acordo com Dejours (2006), a identidade constitui a armadura da saúde
mental, e o reconhecimento do trabalho realizado faz parte da construção da
identidade do trabalhador, em que se traduz afetivamente por um sentimento de alívio,
de prazer, às vezes de leveza da alma ou até elevação, o trabalho se inscreve na
dinâmica de realização do ego. O autor ainda pontua que não há crise patológica que
não esteja centrada em uma crise de identidade, por isso ressalta a importância do
reconhecimento.
Ter o trabalho reconhecido e considerado útil socialmente, faz com que os
trabalhadores se sintam produtivos e produz visibilidade com o que a pessoa realiza,
e isto propicia um sentimento de prazer e realização. Dessa forma, reforça o
pertencimento à profissão e à afirmação da singularidade. (LANCMAN; UCHIDA;
SNELWAR, 2015).
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Para que o trabalho se configure em uma fonte de saúde, é fundamental o
reconhecimento do trabalhador, do seu esforço e investimento realizado na tarefa,
posto que neste reconhecimento está a possibilidade de dar sentido ao sofrimento
vivenciado pelos trabalhadores (MENDES, 2007).
O professor empenhado em exercer o seu papel da melhor maneira possível,
deve ser continuamente valorizado e são de responsabilidade das instituições, neste
caso as universidades, a criação de estratégias e meios para a valorização da
docência e estímulo para a plena inserção na vida acadêmica (KRASILCHIK, 2009).
E em se tratando desse tema, abordaremos na subcategoria seguinte acerca
do papel da instituição em criar formas e condições para a valorização do trabalho e
promoção da qualidade de vida, conforme os docentes citaram em suas falas.

Vivências que promovem qualidade de vida no trabalho

A qualidade de vida é um tema que encontra-se presente no cotidiano laboral
e observou-se que alguns docentes, quando discorriam sobre vivências prazerosas
no trabalho, citaram algumas das atividades de qualidade de vida que a universidade
oferece a todos os seus servidores.
Já fiz vários cursos, todo ano eu faço curso de atualização pedagógica. [...] E
eu tenho aproveitado muito os programas e os cursos que a PROGESP
oferece. Pronto, eu agora estou fazendo um curso de fotografias, essa
relação é muito boa porque foge um pouco daquela rotina e eu já gosto muito
de fotografia. (BERILO)
Eu acho a universidade bem organizada do ponto de vista administrativo,
acho que tem uma atenção com o servidor, com respeito, oferece atividades
físicas. Inclusive eu até já fiz, participei de alguma, ioga. Hoje em dia é que
eu estou sem tempo. (TOPÁZIO)
[...] a universidade oferece esses cursos do PAP (projeto de atualização
pedagógica), de capacitação, sempre pede para a gente estar fazendo os
exames periódicos de saúde. [...] Eu acho que a universidade tem uma boa
relação com a gente! (DIAMANTE)

Quando se fala em qualidade de vida, associa-se à saúde e bem-estar, uma
vez que o indivíduo saudável tem uma melhor qualidade de vida e esta é fundamental
para a saúde individual e coletiva. As pessoas estando bem consigo mesmas, com a
vida e com as pessoas que o cercam, reflete em sua saúde física e mental,
favorecendo o equilíbrio e a qualidade de vida (RAZZOUK; LIMA; CORDEIRO, 2015).
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De acordo com Ferreira (2012), a qualidade de vida no trabalho (QVT) se
conceitua em sob duas perspectivas: a ótica das organizações e a ótica dos
trabalhadores. Na primeira, é expressa por normas, diretrizes e práticas no âmbito da
organização e relações socioprofissionais, visando a promoção do bem-estar
individual e coletivo, desenvolvimento pessoal do trabalhador e exercício da cidadania
organizacional. Na ótica dos trabalhadores, a QVT se expõe por meio do contexto
organizacional e situações de trabalho, com predomínio de bem-estar no trabalho,
reconhecimento institucional e coletivo, crescimento profissional e respeito às
características individuais.
Como foi citado durante as entrevistas, destaca-se que a UFRN oferece aos
docentes o Programa de Atualização Pedagógica (PAP), que destina-se à formação
permanente com foco no desenvolvimento e melhoria da qualidade de ensino da
graduação na universidade. O PAP consiste na oferta de minicursos, seminários,
palestras e oficinas, com uso de metodologias ativas, com isso busca fornecer
subsídios aos professores no planejamento da prática docente, da execução do
ensino e da avaliação da aprendizagem (UFRN, 2016).
Como proposta inovadora do PAP, o encorajamento para o uso das
metodologias ativas por parte dos professores na universidade se constitui um avanço
na formação dos alunos, pois o aprendizado consiste em uma via de mão dupla, ou
seja, o professor também se enriquece com as experiências dos alunos, além de
estimular o aluno a também ser responsável pelo seu aprendizado e não depositar
essa responsabilidade apenas no docente.
A UFRN também dispõe de um programa de qualidade de vida no trabalho,
intitulado “VIVER EM HARMONIA”, vinculado à Pró-reitoria de gestão de pessoas
(PROGESP). Este programa oferece ações voltadas para a promoção da qualidade
de vida e bem-estar dos servidores da instituição. São diversas as ações ofertadas,
dentre elas destacam-se: os exames médicos periódicos, projetos de promoção da
saúde (controle de hipertensão e diabetes, vacinação, saúde bucal, alimentação
saudável, entre outros); atividades físicas e desportivas; práticas de relaxamento;
prevenção do estresse; programas de capacitação e aperfeiçoamento; preparação
para aposentadoria, dentre outros.
É de grande importância a vivência de bem-estar no trabalho, pois este é um
sentimento agradável que se origina de situações vivenciadas pelos trabalhadores na
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execução de suas tarefas e se constitui em um fator de promoção da saúde e melhoria
na qualidade de vida no trabalho (FERREIRA, 2012).
Segundo Costa (2014), o prazer no trabalho é vivenciado de forma mais
satisfatória em instituições que desenvolvem o trabalho de forma coletiva, respeitando
as

individualidades

do

sujeito,

incentivando

o

desenvolvimento

de

suas

potencialidades por meio da liberdade de expressão e uso da criatividade.
Ferreira (2012) em experiência na implantação de programas de qualidade de
vida no trabalho no serviço público, percebeu que várias equipes multiprofissionais de
saúde aderem às práticas do tipo “ofurô corporativo7”, e isso muitas vezes ocorre por
falta de opção ou alternativas, e pela cultura organizacional de não realizar diagnóstico
com rigor científico para desenho de políticas e programas de gestão.
A promoção da qualidade de vida no trabalho na instituição não pode se
sustentar nesta prática de “ofurô corporativo”, que se constituem em práticas
paliativas, em que o trabalhador ao participar dessas atividades sente-se bem,
relaxado naquele momento, mas ao retornar à sua rotina cotidiana de trabalho, a
fadiga e o desgaste reaparecem, pois o fator gerador de sofrimento ainda continua
presente.
Ofertar tais atividades na instituição é uma iniciativa importante e válida, mas
por ter caráter paliativo, não age diretamente nas causas reais dos problemas.
Mudanças das condições e das organizações do trabalho são fundamentais para
realização de experiências exitosas de promoção da qualidade de vida no trabalho e
prevenção de doenças ocupacionais.

7

Segundo o autor, refere-se à uma analogia, em que compara a prática assistencialista de promoção
da qualidade de vida no trabalho nas instituições à uma tina japonesa usada para tratamento
antiestresse.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se propôs a analisar a relação entre o trabalho e a saúde mental
de docentes de uma instituição federal de ensino superior, bem como identificar
fatores que desencadeiam sofrimento e que proporcionam prazer no trabalho exercido
pelos professores, além de discutir as impressões e vivências relacionadas à saúde
mental e trabalho.
Observa-se que, de acordo com os dados apresentados na primeira fase do
estudo, o perfil de absenteísmo na UFRN segue com o que vem sendo descrito na
literatura, onde mostra um crescimento dos transtornos mentais e comportamentais
em comparação com as outras causas de afastamentos.
Corroborando a estudos já realizados, que demonstram que a depressão tem
sido associada às ocorrências de absenteísmo no trabalho, os dados apresentados
indicam que nas causas mais frequentes de transtorno mental em servidores da
UFRN, há o componente depressivo, e a presença de grande quantidade de dias
perdidos, revelando o quanto os transtornos mentais, em especial a depressão,
podem ser incapacitantes.
Quanto à segunda fase do estudo, no que diz respeito ao sofrimento no trabalho
docente na universidade, foi visto que os professores vivenciam uma realidade de
precarização e flexibilização do trabalho, decorrentes das transformações ocorridas
no mundo do trabalho, que segue a lógica neoliberal, e reflete na educação superior
atual. Com isso, fez com que se instalasse uma lógica empresarial nas universidades
públicas, caracterizada pela competitividade exacerbada, produtivismo, gestão por
metas, sobrecarga de trabalho, que em consequência leva a uma indissociação
tempo-espaço da vida acadêmica e pessoal. Dessa forma, o ambiente torna-se
propício para a ocorrência de problemas de saúde como esgotamento profissional,
alcoolismo, dependência química, transtornos depressivos e ansiosos, assédio moral
e em casos extremos, o suicídio.
Tal realidade leva a refletir e a repensar a forma da educação superior que está
sendo produzida no país, onde a universidade se configura atualmente em um
ambiente extremamente competitivo, com exigências de produção exacerbada, onde
muitas vezes, a quantidade vale mais do que a qualidade, a sobrecarga de trabalho é
tamanha e a desvalorização do ensino em detrimento da pesquisa e produção
acadêmica é real.
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Mas em contraponto a esta realidade vivenciada pelos docentes, a prática do
ensino em sala de aula foi eleita quase que por unanimidade como fonte geradora de
prazer no trabalho, e o reconhecimento profissional, tanto por parte dos alunos, quanto
por parte da instituição é extremamente gratificante no cotidiano do professor, por
ocasionar aquela sensação de que todo o esforço desempenhado em suas atividades
fizeram valer a pena o seu cargo de professor.
Mas não se pode deixar de perceber que este cenário também tem gerado
conflitos entre os docentes, pois as atividades que lhes proporcionam prazer no
trabalho, também se configuram em fontes geradoras de sofrimento. Dessa forma, o
prazer e o sofrimento no trabalho coexistem e são fruto de uma interação dinâmica
entre a organização do trabalho e a realidade vivenciada pelos trabalhadores, as quais
integram variáveis socioculturais e psíquicas, conforme descrito na teoria da
Psicodinâmica do Trabalho.
Mas apesar do sofrimento vivenciado no trabalho, das condições de
desconforto, de mal-estar, por vezes culminando até em adoecimento, os docentes
reconhecem o seu trabalho como estimulante, como uma mola propulsora, que dá
sentido à sua existência, em que o simples fato do ser professor, e do exercício da
docência podem ser considerados como promotores do prazer e da qualidade de vida
no trabalho.
Diante dos resultados apresentados, torna-se imprescindível abordar a
necessidade de maior investimento em promoção de saúde, em especial na saúde
mental no trabalho na universidade, abrangendo todo o quadro de servidores da
instituição, bem como o empenho e apoio dos gestores, uma vez que a cada ano mais
servidores adoecem e se afastam do trabalho em virtude de algum transtorno mental
e comportamental.
Algumas atividades relativas à saúde mental já vem sendo propostas na UFRN,
e que durante este ano foram colocadas em prática, como o “Janeiro Branco”, um mês
totalmente voltado à temática da saúde mental e a formação de grupo de
enfrentamento à ansiedade social, sob coordenação de uma psicóloga. O
acompanhamento multiprofissional de servidores com restrição laboral, e os exames
médicos periódicos já instituídos pelo Decreto nº 6.856/2009 se somam ao que vem
sendo desenvolvido para a promoção da saúde mental dos servidores na
universidade.
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É importante e válida a oferta de atividades que promovam a qualidade de vida
no trabalho, pois demonstram a preocupação da instituição com seus servidores,
favorecendo e incentivando o desenvolvimento potencialidades por meio da liberdade
de expressão e uso da criatividade, mas salientamos que as atividades de qualidade
de vida propostas não devem ser de caráter paliativo, mas serem pautadas em
mudanças das condições e organização do trabalho, uma vez que são eles que
englobam as reais fontes desencadeadoras de sofrimento no trabalho.
Nesta complexa realidade que se configura a educação superior no país,
destaca-se a necessidade de organização e participação coletiva e ativa dos docentes
em busca de seus direitos como trabalhadores, através do diálogo e debate sobre os
reflexos e consequências da atual conjuntura política e econômica do país no contexto
da educação, e na busca de perspectivas de mudanças como a revalorização do
componente ensino no tripé acadêmico das universidades.
Como possíveis limitações, ressalta-se que apesar da existência de uma
Política voltada para a saúde dos servidores públicos federais, de uma Portaria que
orienta as ações de saúde mental no serviço público federal, da regulamentação dos
exames periódicos, dos esforços empreendidos pelos servidores que atuam no
SIASS/UFRN e do apoio por parte da gestão da UFRN, atualmente diante da
conjuntura política e gestão do governo, o serviço público enfrenta dificuldades.
Dessa forma, o desenvolvimento e andamento das ações de prevenção e
promoção da saúde ocupacional na UFRN não ficaram isentas, em virtude de vários
agravantes, com destaque para a falta de recursos e investimentos, a carência de
pessoal, que consequentemente gera um acúmulo de atividades, a falta de incentivo
salarial e ausência de aprimoramento do sistema para obtenção de relatórios
gerenciais completos, o que configura um desafio a mais para os gestores.
E dentre as dificuldades vivenciadas para a realização deste estudo, pontua-se
a resistência de docentes em participar da pesquisa, o que culminou na recusa de
alguns, desistência de outros, o que nos leva a refletir e levantar hipóteses para
explicar tais atitudes como: o medo de se expor, mesmo sendo assegurado o seu
anonimato; o preconceito que o tema saúde mental ainda sofre nos dias atuais,
mesmo por pessoas bem esclarecidas como os professores universitários, acreditase que contribuiu para esse receio e resistência em participar.
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Destacamos a importância e a necessidade da continuidade com novos
estudos acerca da saúde dos servidores públicos federais na universidade, voltados
tanto para o público de docentes quanto para os técnicos-administrativos.
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APÊNDICE – A
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
PARTE I
N° da entrevista:_________
Idade: _________________
Sexo: __________________
Formação:_______________________________________
Centro/Departamento:______________________________
Tempo de trabalho na carreira docente:________________
Tempo de trabalho na UFRN:________________________
Carga horária na UFRN: ____________________________

PARTE II
1. Na sua avaliação qual a relação do seu trabalho como docente universitário e
a sua saúde mental?
2. Descreva vivências relacionadas ao trabalho de docente que você considera
prazerosas ou desgastantes.
3. Como você avalia a sua relação com a Universidade?
4. Você gostaria de acrescentar algo mais que não foi contemplado nessa
entrevista?
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APÊNDICE – B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Esclarecimentos
Este é um convite para participar da pesquisa intitulada “ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE SAÚDE
MENTAL E TRABALHO DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS”, a qual tem como pesquisadora responsável
Danielle Loren Costa, aluna do Mestrado em Saúde Coletiva do Programa de Pós-graduação em Saúde
Coletiva da UFRN - PPGSCol, sob a orientação da Profª Drª Jacileide Guimarães. Esta pesquisa tem por
objetivo analisar a relação entre o trabalho e a saúde mental de docentes de uma instituição federal
de ensino superior.
Caso você decida participar, faremos uma coleta de dados através de entrevista
semiestruturada a qual será gravada em aparelho eletrônico e digital, como forma de captar as
informações de forma concisa.
Durante a coleta de dados será utilizado um instrumento específico para a entrevista
devidamente validado para os propósitos da pesquisa e coerente com os preceitos éticos estabelecidos
pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS).
É importante destacar que a sua participação nesta pesquisa não garantirá benefícios
individuais, mas contribuirá na produção do conhecimento à temática de saúde do trabalhador no que
diz respeito à saúde mental dos docentes e servirá de subsídio às ações direcionadas à promoção da
saúde mental dessa categoria. Além disso, este procedimento oferecerá riscos mínimos à sua saúde e
poderá gerar pequenos desconfortos devido ao acesso dos pesquisadores às suas informações
compartilhadas. Caso ocorram, serão de responsabilidade dos pesquisadores minimizá-los.
Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente para
fins científicos, otimizando o compromisso, por parte da pesquisadora, em manter anonimato de sua
participação e minimizar os riscos de exposição. Os dados das entrevistas serão transcritos em papel
e, após analisados na finalização do estudo, serão arquivados em local seguro na UFRN sob a
responsabilidade da coordenadora da pesquisa. A divulgação dos resultados será realizada de forma a
não identificar os participantes, podendo ser utilizados pseudônimos.
Sua participação é voluntária, o que significa que você tem o pleno direito de recusar a
participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase de realização da pesquisa, sem nenhum
prejuízo ou penalidade.
Destacamos que ao se voluntariar na pesquisa você ficará com uma cópia deste documento,
assinado pela pesquisadora responsável, proporcionando-lhe a conveniência de desistir da pesquisa a
qualquer momento desejado, retirando seu consentimento, sem que lhe seja imputada penalidades
e/ou prejuízos. Caso ocorram custos não previstos advindos da sua participação na pesquisa e/ou
danos eventuais, desde que comprovados legalmente, serão devidamente ressarcidos e/ou
indenizados pela pesquisadora responsável.
Vale ressaltar que esta pesquisa está de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional
de Saúde – CNS, que propõe normas e diretrizes que regulamentam as pesquisas envolvendo seres
humanos.
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Toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá entrar em contato com a
pesquisadora responsável Danielle Loren Costa, no Programa de Pós graduação em Saúde Coletiva,
localizado no Departamento de Odontologia da UFRN, e ainda através do telefone (84) 3342-2338, e
e-mail: danielleloren.enf@gmail.com, quanto a dúvidas em relação às questões éticas da pesquisa,
poderão ser questionadas com o Comitê de Ética em Pesquisa - HUOL, telefone (84) 3342-5003, email: cep_huol@yahoo.com.br, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – CEP 59.012-300
Natal/RN.
Contando com a sua colaboração, agradecemos antecipadamente.

Consentimento livre e esclarecido
Eu, _____________________________________ após ter sido esclarecido(a) sobre os
objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os
riscos, desconfortos e benefícios que a pesquisa poderá trazer, e ter ficado ciente de todos os meus
direitos, concordo em participar voluntariamente da pesquisa e autorizo a divulgação das
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que sejam
garantidos a privacidade e que nenhum dado possa me identificar, podendo ser utilizados
pseudônimos.
Natal/RN, ________ de _____________________de ______.

_______________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

Impressão
datiloscópica do
participante

Compromisso da pesquisadora
Como pesquisadora responsável deste estudo, assumo o compromisso em proceder com os
direitos que foram esclarecidos e assegurados aos participantes, assim como manter sigilo e
confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro estar ciente que na inobservância do
compromisso assumido, estarei infringindo as normas da Resolução 466/2012 do CNS/MS.
Natal/RN, ________ de _____________________ de _______.

_________________________________
Danielle Loren Costa
Pesquisadora responsável
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APÊNDICE – C
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ

Eu, _____________________________________, depois de entender os
riscos e benefícios que a pesquisa intitulada ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE
SAÚDE MENTAL E TRABALHO DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS poderá trazer
e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados,
assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista,
AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores DANIELLE LOREN COSTA e
Profª. Drª. JACILEIDE GUIMARÃES a realizar a gravação de minha entrevista sem
custos financeiros a nenhuma parte.
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso
pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos:

dos

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;
2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para
a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam:
revistas científicas, congressos e jornais;
3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das
informações geradas;
4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser
feita mediante minha autorização;
5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a)
pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa DANIELLE LOREN COSTA e após
esse período, serão destruídos e,
6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.

Natal, _____ de ________________ de _______.

________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

_________________________________________________
Danielle Loren Costa
Pesquisadora responsável

ANEXOS
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – HUOL
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ANEXO B – CARTAS DE ANUÊNCIA
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