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A presente dissertação tem como objetivo geral analisar a atividade de trabalho dos 

professores do ensino fundamental I da rede pública municipal de ensino da cidade de Natal-

RN, de modo a identificar quais os determinantes organizacionais que contribuem para o 

estresse ocupacional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Inicialmente, foi 

realizado um mapeamento do estresse ocupacional dos referidos professores, nas quatro zonas 

territoriais da cidade, norte, sul, leste e oeste, onde localizam-se as respectivas escolas. A 

amostra da pesquisa é composta por 193 professores de Ensino Fundamental I que trabalham 

em vinte e duas escolas que foram selecionadas da forma aleatória. Posteriormente, foi 

realizado um estudo de caso em uma das escolas, em que, através da Análise Ergonômica do 

Trabalho – AET, analisado o trabalho real de uma professora, que se voluntariou para 

participar da pesquisa. O mapeamento e o estudo de caso possibilitou a formulação de 

recomendações de melhoria na organização do trabalho docente no sentido de prevenir o 

estresse ocupacional. Os conhecimentos de Ergonomia foram utilizados nesta pesquisa, com 

vistas a compreender a relação entre o trabalho dos professores e o acometimento de estresse 

ocupacional e a colaborar com a indicação de medidas de otimização conjunta da eficiência e 

da saúde ocupacional dos professores. Os resultados da pesquisa demonstraram que a 

principal causa de afastamento médico de professores de Ensino Fundamental, nos anos de 

2010, 2011, 2012 e 2013 foram os Transtornos Mentais e Comportamentais. Os resultados 

ainda demonstraram que 71,88% dos professores pesquisados na Zona Leste apresentavam 

estresse. Na Zona Oeste este percentual corresponde a 70,73%. Na Zona Norte a 66,33% e na 

Zona Sul a 65%. Os professores pesquisados nas quatro zonas geográficas de Natal atribuíram 

como principais estressores de suas atividades os seguintes: Problemas relacionados com 

alunos; Problemas no relacionamento com pais de alunos; Atividades em fins de semana; 

Falta de reconhecimento profissional ou imagem profissional negativa por parte da sociedade; 

Condições ambientais inadequadas da escola (ruído excessivo, calor, iluminação inadequada, 

etc.); Tempo insuficiente para realizar as tarefas solicitadas. Além dos fatores estressores 

apontados pelos pesquisados, a carga horária de trabalho excessiva exercida pelos mesmos 

pode configurar-se como um fator estressante. Os resultados do estudo demonstram que 

20,23% do tempo semanal da professora pesquisada no estudo de caso é destinado à 

realização de seu trabalho em contato com os alunos; 7,15% aos trabalhos de planejamento de 

aulas em grupo com outros professores e reuniões pedagógicas; 1,19% aos trabalhos 

individuais de planejamento de aulas, correção de tarefas e preparação de materiais; 9,53% ao 

deslocamento para o trabalho, 4,60% à refeição; 4,16% à higiene pessoal; 30,65% ao sono 

noturno;  2,02% ao sono diurno; 4,17% às tarefas domésticas;  5,36% ao lazer; 0,60 às 

compras no supermercado;  0,74% à resolução de Problemas Pessoais; 1,49% à participação 



 
 

 
 

em atividade religiosa; 4,76% à formação continuada e 0,30% ao deslocamento para formação 

continuada. Concluiu-se que o estresse ocupacional prejudica a saúde dos professores, reduz 

seu desempenho no trabalho, compromete a qualidade do ensino, provoca absenteísmo e 

déficit de professores e onera os custos da educação com a contratação de professores 

substitutos e os gastos com a saúde dos professores afastados. Propõe-se a elaboração e 

execução de políticas e programas de saúde ocupacional, voltadas aos professores, e a adoção 

de mudanças na organização do trabalho dos professores, de modo a adequar a carga de 

trabalho, melhorar as condições de trabalho, promover a saúde ocupacional e melhorar a 

eficiência e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 
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The current paper has as its main aim to analyze the work activity of fundamental I 

schoolteachers in the municipal public education network in the city of Natal– RN, in order to 

identify which organizational determiners do contribute to occupational stress. It is both a 

qualitative and quantitative research. At first it was carried out an occupational stress mapping 

of the teachers in the four territorial zones of the city, North, South, East and West. The 

research sample contains 193 Fundamental I School teachers who work in twenty-two schools 

randomly selected. Furthermore a case study through Ergonomic Work Analysis EWA was 

realized in one of the schools focusing on the real job of a teacher who volunteered to be part 

of the research. Both the mapping and the case study enabled the formulation of 

recommendations to improve the work organization of teachers aiming to prevent 

occupational stress. The knowledge on ergonomics was used in the research aiming to 

understand the relation between the work of teachers and the occurrence of occupational 

stress and to collaborate by addressing measures of joint optimization of efficiency and 

occupational health of teachers. The results of the research demonstrate that the main cause of 

medical leave of Fundamental School teachers in the years 2010, 2011, 2012 and 2013 were 

Mental and Behavioral Disorders. The results also demonstrated that 71,8% of the teachers 

researched in the East zone had stress. In the West zone the percentage is 70,73%. In the 

North Zone 66,33% and in the South Zone 65%. The teachers who were researched in the 

four geographical zones of Natal mentioned as the main stress agents in their activities the 

following: Problems related to students; problems related to the parents of students; Weekend 

activities; Lack of professional recognition or negative professional image by society; 

Inadequate school ambient (excessive noise, heat, bad lighting, etc.); insufficient time to 

perform the demanded tasks. Besides the aforementioned stressing factors, the excessive 

workload of the teacher may become a stressing factor. The results of the study show that 

20,23% of the weekly time of the researched teacher is used to develop her work together 

with the students; 7,15% to plan lessons together with other teachers and pedagogic meetings; 

1,19% to individual lesson planning, task correction and material preparation; 9,53% to 

commute; 4,60% to have meals; 4,16% to personal hygiene; 30,65% to sleep during the night; 

2,02% to sleep during the day; 4,17% to housework; 5,36% to leisure; 0,60 to supermarket 

shopping; 0,74% to solve personal problems; 1,49% to participate in religious activities; 

4,76% to continuous training and 0,30% to commute to the continuous training site. It has 

been concluded that occupational stress harms the health of teachers, reduces their 

performance at work, compromises the quality of teaching, causes absences and teachers 

deficit, which increases the costs of education with the hiring of substitute teachers and the 

expenses with the health of teachers on sick leave. It is proposed the elaboration and 

execution of occupational health programs and policies focused on the teachers and also the 



 
 

 
 

adoption of changes in the work organization of the teachers in order to adequate the 

workload, improve work conditions and promote occupational health and improve efficiency 

and quality in the teaching-learning process. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na parte introdutória deste projeto de pesquisa será apresentado o tema da pesquisa, a 

formulação do problema, a relevância do estudo, as hipóteses, os objetivos e a organização 

dos capítulos.  

 

 

TEMA DE PESQUISA E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

 O presente projeto tem como tema a influência dos fatores organizacionais no 

desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I da rede pública 

municipal de ensino de Natal/RN. 

 A problemática da pesquisa diz respeito ao questionamento sobre a maneira pela qual 

os fatores organizacionais presentes na atividade de trabalho contribuem para a ocorrência de 

estresse em professores de Ensino Fundamental I da rede pública municipal de ensino de 

Natal RN e como esses mesmos fatores interferem na realização da atividade de trabalho 

desses profissionais, em termos de qualidade, eficiência e saúde.  

 O estresse é um problema cada vez mais frequente nos locais de trabalho. Um estudo 

do Ministério da Previdência Social (2012) mostra que a Reação Grave ao Estresse e 

Transtornos de Adaptação (Classificação Internacional de Doenças – CID – F43) ocupou a 

vigésima posição entre os acidentes de trabalho em 2012 no Brasil. A Organização Mundial 

da Saúde (WHO, 2013) aponta o estresse como um dos problemas mais preocupantes uma vez 

que ele pode propiciar o desenvolvimento de outras doenças como, por exemplo, as doenças 

coronárias (ALBUS, 2010), depressão, enxaquecas, úlceras estomacais, alergias e doenças de 

pele (DI MARTINO; MUSRI, 2001). 

 De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, no Setor de Educação os 

professores são os profissionais mais atingidos pelo estresse (ILO, 2007), o que compromete a 

qualidade do ensino, haja vista que o estresse está diretamente ligado à saúde vocal dos 

professores (RANTALA, 2012), reduzindo, assim, o desempenho de tais profissionais. 

Apesar do estresse ser um tema que tem ganhado cada vez mais destaque em nossa 

sociedade, no tocante à profissão docente, ele não tem recebido a devida atenção, nem mesmo 

no meio científico. Conforme ressalta Witter (2002, 2003), em levantamentos realizados entre 
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1994 e 1999, apenas 12 pesquisas referem-se ao estresse ocupacional em professores. Outro 

levantamento, realizado por Freitas e Cruz (2008) em periódicos especializados, dissertações 

e teses publicadas entre os anos de 1985 e 2007 demonstrou que as publicações sobre estresse 

em professores começaram a crescer somente a partir de 2002. De acordo com Schelvis 

(2013), entre os estudos realizados até o momento sobre estresse ocupacional em professores 

predominam aqueles focados no indivíduo, havendo carência de estudos com enfoque na 

perspectiva de mudanças organizacionais e ajam diretamente sobre as fontes estressoras. As 

condições de trabalho dessa categoria profissional são apontadas como um dos principais 

estressores (CHENG; REN, 2010), o que torna necessária uma intervenção que leve em conta 

toda a organização do ensino a fim de reduzir os riscos de estresse.  

 Foram encontradas poucas pesquisas sobre estresse ocupacional em professores de 

Ensino Fundamental. Nessas pesquisas há uma grande incidência de estudos descritivos, 

havendo carência com relação a propostas de intervenção que visem alterar o quadro de 

estresse atacando seus agentes causadores.  

Não foi encontrado nenhum dado nem estudo que aborde o estresse em professores de 

Ensino Fundamental, seja no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, seja no âmbito da 

cidade de Natal/RN. 

 A Ergonomia, por meio da Analise Ergonômica do Trabalho – AET, configura-se 

como um diferencial com relação aos trabalhos que vem sendo desenvolvidos sobre estresse 

em professores, uma vez que permite abordar o problema do estresse segundo a perspectiva 

da organização do trabalho. Dessa forma, é possível identificar os principais fatores 

organizacionais que contribuem para o desenvolvimento do estresse entre tais profissionais e 

realizar um trabalho de intervenção por meio do diagnóstico e sugestões de mudança para a 

gestão do estresse.  

Segundo Falzon e Sauvagnac (2007) a Ergonomia pode contribuir para a gestão do 

estresse dado que o principal objetivo de uma ação ergonômica sobre o estresse “é deslocar a 

visão do estresse na organização: de uma patologia ou sofrimento a ouvir, passar a um apelo 

para examinar as condições de trabalho, – algo que não é obvio” (2007, p. 151).  

A Ergonomia consiste em uma abordagem global que contempla todos os aspectos da 

organização do trabalho. Dessa forma, ao analisar-se a atividade de trabalho dos professores 

sob a perspectiva da Ergonomia consideram-se as particularidades de seu contexto de 

realização bem como as suas prescrições e os fatores que podem influencia-la. Além disso, a 
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intervenção ergonômica é bastante eficaz na medida em que utiliza as experiências e 

conhecimentos dos trabalhadores (HENDRICK, 2001).  

 Essa pesquisa pretende contribuir para a identificação dos determinantes da atividade 

de trabalho que têm gerado ou agravado o estresse entre os professores, possibilitando 

mudanças e contribuindo para a otimização do processo de ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, pode-se, ao mesmo tempo, preservar a saúde e manter a produtividade, ou seja, a 

qualidade do ensino – objetivos buscados pela Ergonomia.  

 

 

HIPÓTESES 

 

 

 H 1 – Os problemas relacionados com os alunos e o tempo insuficiente para realizar as 

tarefas solicitadas interferem negativamente na atividade de trabalho dos professores 

de Ensino Fundamental I da rede pública municipal de ensino de Natal/RN gerando 

elevados índices de estresse, adoecimento, absenteísmo e afastamento do trabalho. 

 

  H 2 – Os problemas relacionados com os alunos e o tempo insuficiente para realizar 

as tarefas solicitadas interferem negativamente na atividade de trabalho dos 

professores de Ensino Fundamental I da rede pública municipal de ensino de Natal/RN 

dificultando a realização de sua atividade de trabalho. 

 

 H 3 – Os professores utilizam estratégias individuais e coletivas, para gerenciar os 

estressores presentes em suas atividades de trabalho, que se mostram eficazes na 

minimização do sofrimento. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

 Analisar a atividade de trabalho dos professores da rede pública municipal de ensino 

de Natal-RN de modo a identificar quais os determinantes que mais contribuem para o 

estresse ocupacional. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

• Caracterizar o perfil social e profissional do grupo estudado; 

• Identificar quantidade e causas de afastamento de professores entre os anos de 2010 e 

2013;  

• Fazer mapeamento do estresse e dos principais estressores presentes no local de 

trabalho dos professores de Ensino Fundamental I da rede pública municipal de ensino 

de Natal-RN. 

 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

 

Essa dissertação está dividida em cinco capítulos. Inicialmente, na Introdução, é 

apresentado o tema de pesquisa, a formulação do problema e relevância do estudo, as 

hipóteses, os objetivos geral e específicos e a organização dos capítulos. 

O Capítulo 1 refere-se à revisão de literatura sobre estresse ocupacional em 

professores de Ensino Fundamental. 

O Capítulo 2 trata da Organização do Sistema de Ensino Brasileiro e das Políticas 

Educacionais Referentes à Educação Básica. 
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 O Capítulo 3 apresenta o referencial teórico-conceitual da pesquisa. Nesse capítulo 

são discutidos os conceitos e definições referentes à Ergonomia, Trabalho, Organização do 

Trabalho, Saúde e Estresse Ocupacional.  

O Capítulo 4 descreve o Percurso Metodológico da pesquisa. São apresentadas a 

população e amostra da pesquisa e o local onde a mesma será desenvolvida. Esse capítulo 

também apresenta as etapas do método da Análise Ergonômica do Trabalho – AET.  

 Capítulo 5 apresenta os resultados preliminares da Análise Global. É apresentado o 

perfil sócio-profissional dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental do Rio 

Grande do Norte e, mais especificamente, dos professores de Ensino Fundamental I de 

Natal/RN. São expostos os dados referentes ao afastamento médico dos professores de ensino 

fundamental de Natal/RN. Em seguida é apresentado o quadro de estresse apresentado pelos 

professores de Ensino Fundamental I de Natal/RN e os principais estressores presentes em seu 

local de trabalho. Por fim são apresentados os programas de saúde ocupacional destinados aos 

professores de Ensino Fundamental de Natal/RN e as reivindicações do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte – SINTE/RN junto a Secretaria 

Municipal de Educação – SME. 

 A Discussão dos Resultados e as Considerações Finais apresentam uma retomada e 

desfecho acerca do trabalho realizado. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ESTRESSE OCUPACIONAL EM 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 Na profissão docente, o estresse tem se tornado frequente. São inúmeras as 

transformações que afetam a categoria. Elas vão desde mudanças tecnológicas até mudanças 

sociais. Estas, por sua vez, refletem-se na necessidade de mudanças de metodologias, 

materiais e meios de ensino (WITTER, 2002). Devido a isso, é exigido que os professores 

estejam em constante processo de atualização e aperfeiçoamento tanto da teoria quanto da 

prática profissional. Somam-se a isso, condições de trabalho que inviabilizam tais exigências. 

Esse cenário aumenta de maneira significativa a distância entre a tarefa e atividade real desses 

profissionais, o que pode ser um fator desencadeador de estresse. De acordo com Esteve 

(1999, p. 9),  

 

 

entre o ideal da função de professor – requerido pelo sistema, como pelos 

alunos (e seus familiares) e pelo próprio aspirante à função de educador – e 

as condições que o mercado de trabalho impõe, perdura um espaço de tensão 

que ocasiona um nível de estresse elevado, pressionando para baixo a 

eficiência da atividade docente  

 

 

Outro fator que tem intensificado o estresse entre docentes é a sobrecarga de trabalho 

(NUNES SOBRINHO, 2002). A maneira como o ensino está organizado sobrecarrega os 

professores com prescrições que, muitas vezes, estão longe de seu alcance, dadas as condições 

de execução. O fato de a violência estar presente na escola de modo significativo (UNESCO, 

2003) faz com que a própria profissão represente risco à integridade física e psicológica dos 

professores, o que também é fator de estresse (MELEIRO, 2002). Witter (2002) reúne as 

principais fontes de estresse em professores na Figura 1. Essas fontes podem ser de origem 

interna ou externa ao local de trabalho. 
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FIGURA 1: Aspectos que podem ser fontes estressoras para os docentes (WITTER, 2002, p. 129) 

 

 

Estudos desenvolvidos por Martins (2007), Goulart Júnior e Lipp (2008), Silva, 

Damásio e Melo (2009) e Costa e Rocha (2013) com professores de Ensino Fundamental, em 

escolas públicas brasileiras, constataram que a maior parte dos pesquisados tem estresse em 

níveis elevados, o que pode comprometer sua saúde e a qualidade de seu trabalho. Uma vez 

que o desempenho do professor é comprometido, a qualidade do ensino também diminui. Em 

decorrência disso, o processo de ensino-aprendizagem se dá de maneira ineficiente e os 

alunos são prejudicados. 

Apesar dos estudos existentes, a problemática do estresse em professores do ensino 

fundamental permanece em aberto, necessitando de estudos que demonstrem a relação 

existente entre estresse e organização do trabalho, bem como, que apontem preconizações de 

mudança que envolvam, além dos professores, as instituições de ensino em sua totalidade de 

funcionamento. 
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 A seguir serão apresentados alguns estudos realizados com professores de escolas 

brasileiras que atuam no Ensino Fundamental. Serão detalhados os objetivos, metodologias e 

principais resultados de cada um desses estudos. 

 O estudo intitulado “Fatores estressores no contexto de trabalho docente”, realizado 

por Francisca Rosinalva Cardoso Pereira Costa e Renato Rocha objetivou-se a identificar os 

principais fatores estressores que afetam os professores no ambiente de trabalho e as 

estratégias adotadas por eles para vencer o estresse. A amostra é composta por 71 professores 

da zona urbana da cidade de Buriti-MA que trabalham no Ensino Fundamental. Dos 

professores pesquisados, 87,32% apresentam estresse. O instrumento de coleta utilizado foi a 

aplicação de questionários com itens referentes ao estresse, fatores estressores e formas de 

superação. Como resultado, observou-se que o principal fator estressor, citado por 95,77% 

dos professores pesquisados, foi a relação professor/aluno. 87,32% dos professores citou a 

adequação profissional e ambiente de trabalho como fator estressor. Foram apontados, ainda, 

os seguintes estressores: recursos temporais e materiais (83,10%); salário (76,06%); 

relacionamento com a coordenação (69,01%); problemas de saúde (57,75%); relacionamento 

com outros professores (52,11%); relacionamento com a administração da escola (45,07%) e 

relacionamento com os funcionários (36,62%) (COSTA; ROCHA, 2013, p. 33). Quanto às 

formas de administrar o estresse, 22,54% opta por buscar apoio na família, 14,08% afirma 

pedir apoio e sugestões aos colegas de trabalho, 43,66% ignora a situação, 7,04% participa de 

atividades religiosas, 5,64% procuram ler e 7,04% procura o médico. 

A pesquisa intitulada “Estresse entre Professoras do Ensino Fundamental de Escolas 

Públicas Estaduais”, desenvolvida por Edward Goulart Junior e Marilda Emmanuel Novaes 

Lipp e publicada em 2008 na Revista Psicologia em Estudo, teve por objetivo identificar a 

presença do estresse em professores de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental que trabalhavam 

em escolas públicas estaduais, bem como a sintomatologia e as fases do estresse apresentadas 

pelos mesmos. A amostra da pesquisa é composta por 175 professoras da rede pública 

estadual distribuídas em 12 escolas. Essa amostra representa, aproximadamente, 70% da 

totalidade dos professores. Como instrumento de pesquisa foi utilizado o “Inventário de 

Sintomas de Stress” – ISSL (LIPP, 2000). Tal instrumento tem como intuito identificar e 

avaliar os sintomas, tipos e fase de estresse em que as pessoas se encontram. Além desse 

instrumento, foi utilizado um questionário para coletar dados gerais sobre os participantes da 

pesquisa. O questionário é composto por 11 itens referentes a dados sociodemográficos tais 

como idade, estado civil e número de filhos, aspectos do trabalho como tempo de magistério, 
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tempo de atuação na escola, horários de trabalho, atividades profissionais paralelas, bem 

como opinião sobre o próprio trabalho e suas condições de execução, além de opinião sobre o 

estilo de gestão desenvolvido na escola. Como resultado, constatou-se que 56,6% dos 

professores estavam com estresse. Dentre as 99 professoras pesquisadas que estão com 

estresse, 80,8% encontram-se na fase de resistência, 17,2% estão na fase de “quase-exaustão” 

e 2% na fase de exaustão. Entre os principais sintomas de estresse estão: “sensação de 

desgaste físico constante, cansaço constante, tensão muscular, problemas com a memória, 

irritabilidade excessiva, cansaço excessivo, angústia/ansiedade diária, pensar constantemente 

em um só assunto e irritabilidade sem causa aparente” (GOULART JUNIOR; LIPP, 2008. p. 

247). De acordo com esse estudo, dos professores acometidos por estresse, 27,3% apresentava 

sintomas físicos, 59,6% apresentava sintomas psicológicos e 13,1% apresentavam ambos os 

sintomas. Quanto à análise dos dados, fez-se a relação entre os sintomas do estresse e o estado 

civil, número de filhos, tempo de atuação no magistério e existência de trabalhos secundários. 

  O estudo de Faria e Gallo-Penna intitulado “Dimensões do Estresse na Carreira 

Docente de Professores do Ensino Fundamental” e publicado no periódico FAZU em Revista, 

em 2009, teve como objetivo verificar o grau de estresse que acomete os profissionais 

docentes do ensino fundamental em escolas públicas e particulares, identificando os agentes 

estressores e comparando seu nível de ocorrência nos ensinos público e particular. A amostra 

é composta por 10 professoras do ensino fundamental, sendo que 5 trabalham em escola 

pública e 5 em particular. Com o intuito de representar a totalidade dos níveis de ensino 

presentes no ambiente de pesquisa, optou-se por escolher uma professora de cada série. Como 

instrumentos de pesquisa foram utilizados quatro questionários. Um deles visou levantar o 

perfil da amostra.  Dois questionários foram elaborados para medir o grau de estresse 

apresentado pelos professores e a existência ou não das dimensões da Síndrome de Burnout. 

O quarto questionário teve o intuito de medir o nível socioeconômico da família dos 

pesquisados. Na aplicação dos questionários utilizou-se a escala de Likert. Os participantes da 

pesquisa foram perguntados acerca de seu estado civil, número de filhos, escolaridade, 

formação continuada, coerência entre formação e atuação profissional, número de alunos por 

sala, tempo de experiência, sentimentos com relação à sua profissão, à vida e ao trabalho com 

outras pessoas. Os resultados obtidos apontam que 100% das professoras da escola particular 

e 60% da escola pública afirmam conseguir controlar as irritações quase sempre. 80% das 

professoras da escola particular e 40% da pública sempre apresentam confiança na resolução 

de seus problemas. 80% das professoras da escola particular e 60% da pública apontam que 



26 
 

 
 

quase sempre conseguem administrar bem o tempo. 60% das professoras da escola particular 

e 80% da pública afirmam que quase sempre as coisas ocorrem de acordo com suas vontades. 

40% das professoras da escola particular e 80% da pública quase nunca acumulam 

dificuldades que não possam ser superadas. Com relação aos sentimentos e emoções, 100% 

das professoras de ambas as escolas afirmam nunca ter atitudes ou sentimentos de 

agressividade. Das professoras de escola púbica 100% quase nunca tem receio, incomodo e 

dispersão; 80% se chateia não mais que o habitual e 75% quase sempre possui animação e 

contentamento. Entre as professoras de escola particular, por sua vez 100% nunca apresenta 

agressividade e amedrontamento; 80% quase nunca sente vergonha e indecisão e 75% quase 

sempre apresenta disposição, inspiração e determinação. No tocante à opinião sobre suas 

próprias vidas, das professoras da rede particular 80% afirmam que sempre avaliam suas 

vidas de maneira positiva e quase sempre aproveitam as oportunidades, conseguindo tudo o 

que esperam dela. Das professoras da rede pública 80% afirmam que quase sempre estão 

satisfeitas com suas vidas, aproveitando todas as oportunidades, conseguindo tudo o que 

esperam dela. No referente aos problemas enfrentados no trabalho, na escola particular 80% 

das pesquisadas afirmaram que sempre estão satisfeitas com suas profissões; 80% quase 

sempre possuem energia e disposição e conseguem lidar com problemas emocionais. Das 

professoras da escola pública, 80% afirmaram que nunca tiveram vontade de mudar de 

profissão. 100% das professoras da escola particular e 80% da escola pública nunca sentiram 

que seus alunos e colegas as culpam pelos problemas que enfrentam. 100% das professoras 

particulares e 80% das professoras da escola pública sempre se importam com o que acontece 

com alguns de seus alunos. 80% das professoras de ambas as escola quase nunca tratam seus 

alunos de forma impaciente, enquanto que 80% das professoras da escola pública nunca 

tratam alguns de seus alunos com impaciência. As maiores fontes de estresse entre os 

professores da escola pública são as exigências de atualização contínua. Por outro lado, entre 

as professoras da escola particular são apontados como fonte de estresse os próprios pais e 

alunos e a falta de incentivo por parte da escola para que possam se atualizar 

profissionalmente. De maneira geral, a pesquisa demonstrou que as professoras relacionam-se 

com seu trabalho de forma positiva, apresentam baixo nível de estresse. Todavia, as 

pesquisadoras afirmam que apesar das respostas otimistas, algumas das professoras que atuam 

na rede pública de ensino apresentam leves sintomas de esgotamento, chegando a se sentir 

desestimuladas após um dia de trabalho.  
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 O artigo de Paulo Cesar Porto Martins e Cloves Amorim, intitulado “Nível de Estresse 

nos Professores do Ensino Público de Curitiba”, tem por objetivo “verificar a prevalência de 

estresse e de suas fases, bem como a predominância de sintomas em professoras do Ensino 

Fundamental” (MARTINS; AMORIM, 2005, p. 616).  A amostra é constituída por 20 

professoras, que trabalham em uma escola municipal de Curitiba. Todas possuem curso 

superior. Para avaliar o nível de estresse foi utilizado o instrumento de coleta “Inventário de 

Sintomas de Stress” – ISSL (LIPP, 2000). Como resultado, obteve-se um índice de estresse de 

80% entre os professores. Da totalidade dos pesquisados, 50% estava na fase de resistência e 

30% encontravam-se em estado de exaustão, não havendo nenhum professor na fase de alerta. 

Com relação aos sintomas, em 62% dos professores predominam os sintomas físicos, em 25% 

os psicológicos e em 13% há predominância de ambos os tipos de sintomas.  

 A monografia de autoria de Vanessa Werner Cabral, apresentada em 2009 ao curso de 

Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí, intitulada “Estresse e Estratégias de 

Enfrentamento em Professores de Escolas Públicas”, teve como objetivo geral “investigar o 

nível de estresse em professores do Ensino Fundamental em escolas públicas do município de 

Itajaí” (CABRAL, 2009, p. 9) e como objetivos específicos identificar as fontes de estresse no 

trabalho e seus sintomas, bem como as estratégias de enfrentamento que os professores 

utilizam. Além disso, buscou-se verificar as relações existentes entre os acontecimentos que 

propiciam o estresse, a carga horária, as fases do estresse e as estratégias de enfrentamento. A 

amostra é composta por 27 professores de Ensino Fundamental de duas escolas públicas do 

município de Itajaí. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram o “Inventário de Sintomas 

de Stress” – ISSL (LIPP, 2000), para identificar os sintomas de estresse, as estratégias de 

Coping, para avaliar as estratégias de enfrentamento, e um questionário para levantar dados 

sociodemográficos tais como idade, sexo, carga horária, tempo de trabalho, outros trabalhos e 

eventos estressores. Os resultados apontaram que, entre os estressores presentes na situação 

de trabalho, estão o elevado número de alunos por turma, desinteresse, salário inadequado, 

falta de material e falta de perspectiva. Com relação às fases do estresse, a maior parte dos 

professores, 14, encontra-se na fase de resistência e poucos estão na fase de alerta. Dentre as 

estratégias de enfrentamento utilizadas pelos professores destacam-se: reavaliação positiva 

com foco no plano emocional; autocontrole emocional; resolução de problemas; suporte 

social; e fuga e esquiva de situações que causam aversão. As estratégias menos utilizadas são 

o afastamento e a aceitação de responsabilidades. Verificou-se, ainda, que o tempo de 

experiência profissional não possui relação direta com o nível de estresse e as estratégias de 
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enfrentamento utilizadas. Conforme os eventos estressantes e os sintomas de estresse vão 

aumentando, tende-se a adotar a estratégia defensiva de fuga e esquiva. O estudo também 

mostrou que os professores utilizam, frequentemente, várias estratégias de enfrentamento de 

forma relacionada.  

A dissertação de Maria das Graças Teles Martins cujo título é “Sintomas de Estresse 

em Professores das Primeiras Séries do Ensino Fundamental: um estudo exploratório” 

apresentada ao mestrado em Ciências da Educação, Especialização em Educação, 

Desenvolvimento e Políticas Educativas da Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias tem por objetivo geral a análise dos sintomas de estresse em professores das 

séries iniciais do ensino fundamental na cidade de João Pessoa. Como objetivos específicos 

buscou-se identificar a presença de estresse entre os professores, observando seus principais 

sintomas e fases, bem como identificar a relação entre tempo de serviço, jornada de trabalho e 

estresse. A pesquisa foi realizada em escolas públicas estaduais. A amostra é composta por 76 

professores. Os instrumentos de coleta utilizados foram um questionário para obter dados 

sócio-demográficos (idade, estado civil, tempo de serviço, jornada de trabalho, número de 

filhos) e o “Inventário de Sintomas de Stress” – ISSL (LIPP, 2000). Dos professores 

pesquisados, 67,1% apresentaram estresse. Desses, 55,3% estavam na fase de resistência, 

10,5% na fase de quase exaustão e 1,3% na fase de exaustão. Com relação aos sintomas, 49% 

dos professores apresentam sintomas psicológicos, 37,3% sintomas físicos e 13,7% dos 

professores têm ambos os sintomas. A pesquisa identificou ainda que o tempo de serviço e a 

jornada de trabalho não exercem influência significativa na ocorrência de estresse, uma vez 

que os professores sem estresse possuíam tempo de serviço e jornada de trabalho semelhantes 

aos com estresse.    

A dissertação de Genoveva Ribas Claro com título “Trabalho Docente e Saúde 

Mental: um estudo de estresse no sistema de ensino municipal de Curitiba” apresentada ao 

Mestrado em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná tem como objetivo compreender o 

quadro de estresse apresentado por professores das séries iniciais do Ensino Fundamental 

atuantes na rede pública do município de Curitiba-PR tentando identificar suas causas. A 

autora afirma que a abordagem da pesquisa é quanti-qualitativa, de tipo survey. Porém, nota-

se claramente a priorização dos aspectos quantitativos. Inicialmente a amostra era composta 

por 752 professores. Porém, destes, apenas 221 colaboraram. Esses professores estavam 

distribuídos em 18 escolas. Os instrumentos utilizados foram quatro questionários, entre eles, 

o “Inventário de Sintomas de Stress” – ISSL (LIPP, 2000), um questionário com perguntas 
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referentes a dados pessoais, outro com dados profissionais e, por fim, um que avalia a 

qualidade de vida. Os principais resultados encontrados mostram que no período que vai de 

2006 a 2008 aconteceram 6.068 afastamentos por doença e 75.081 faltas ao trabalho. A 

doença que mais gerou afastamentos foi a depressão. Também se destacaram outros tipos de 

transtornos psicológicos como, por exemplo, os de ansiedade e os bipolares. Apesar de 67% 

dos pesquisados considerarem que as condições de trabalho são adequadas, 59% não está 

satisfeita com a profissão, o que demonstra que os problemas não se limitam ao ambiente de 

trabalho. Dos pesquisados, 63% apresentam estresse, sendo que 76% encontra-se na fase de 

resistência, 18% na fase de quase-exaustão e 6% na fase de exaustão. Os seguintes fatores 

foram apontados pelos professores como possíveis causadores de mal estar afetivo e 

psicológico: indisciplina e falta de interesse dos alunos; mau relacionamento entre 

profissionais; conflitos com a coordenação e funcionários; fofocas, intrigas, ciúmes e inveja; 

assédio moral; sobrecarga de conteúdo de trabalho; desvalorização profissional; excesso de 

alunos por sala; pressão e injustiça; falta de apoio familiar; falta de planejamento, de metas 

claras e de estrutura física; falta de apoio pedagógico; falta de entrosamento entre os 

profissionais; barulho constante e agitação; violência; descaso da família; crianças com 

dificuldades de aprendizagem; falta de materiais; ansiedade com cumprimento das 

responsabilidades; cobranças; diretoria agressiva, prepotente e inflexível; falta de diálogo e 

agressões verbais. 

A dissertação de Alzira Pimentel Bondan, intitulada “Saúde Docente: relação entre 

gênero e estresse profissional”, apresentada ao mestrado em Educação da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem por objetivo analisar a saúde dos 

professores, tendo como foco o estresse, relacionando-o ao gênero, no sentido de entender a 

forma como os docentes do sexo masculino e feminino enfrentam esses estresses. A 

abordagem da pesquisa é qualitativa. A amostra consiste em 5 professores do sexo masculino 

e 5 do sexo feminino quem lecionam nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio de uma 

escola privada. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram entrevistas semiestruturadas; 

por meio delas buscou-se compreender os diferentes significados expressos por intermédio de 

fonte informativa verbal e de fonte informativa não verbal dos professores que participaram 

da pesquisa. Os professores foram questionados quanto à “formação e aperfeiçoamento 

docente, pontos positivos da profissão docente, dificuldades encontradas no desenvolvimento 

da docência, situações de estresse docente e estratégias de coping, escola e saúde docente e 

diferença dos gêneros-docentes na elaboração do estresse profissional” (BONDAN, 2011, p. 
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50). A análise da entrevista foi realizada com base na Análise Textual Discursiva. Os 

resultados constatam que as mulheres apresentam maior tendência a manifestações de 

estresse. Isso acontece não só por fatores biológicos, mas também culturais entre os gêneros. 

A mulher tem uma sobrecarga quando soma os afazeres do trabalho formal com as tarefas 

domésticas. Além disso, ainda prevalece uma ideologia de que os homens não devem 

expressar seus sentimentos. Existe também, entre os gêneros, uma diferença de percepção e 

representação que se tem da relação com os alunos. A estratégia de coping, ou seja, de 

enfrentamento mais apontada foram os momentos de reflexão nos quais os professores 

relaxam e repensam suas práticas, encontrando motivação para continuar a dar conta do seu 

ofício. Os professores apontaram a necessidade de a escola proporcionar esses momentos.  

Um estudo realizado nos Estados Unidos demonstrou que os professores estão mais 

satisfeitos e pretendem ficar mais tempo nas escolas que apresentam um contexto de trabalho 

positivo (JOHNSON; KRAFT; PAPAY, 2012).  

As péssimas condições de trabalho, resultado de uma série de problemas 

organizacionais, podem ser responsáveis pelas elevadas taxas de rotatividade entre os 

professores da rede pública de ensino brasileira. As condições de trabalho inadequadas levam 

tais profissionais do ensino a procurarem emprego em outras instituições (DUARTE, 2009). 

De acordo com Esteve (1999), a desvalorização profissional dos professores, as 

constantes exigências sobre o seu trabalho, a violência e indisciplina dos alunos, entre outros 

fatores, contribuem para que os professores percam o interesse em trabalhar. Diante das 

condições de trabalho que lhe são impostas o professor desenvolve “sentimentos negativos 

intensos como angústia, alienação, ansiedade e desmotivação, além de exaustão emocional, 

frieza perante as dificuldades dos outros, insensibilidade e postura desumana” (SOUZA; 

LEITE, 2011, p. 1009). 

Apesar dos professores trabalharem em condições inadequadas, as exigências sobre o 

seu trabalho não diminuem. Dessa forma, seu trabalho requer um esforço maior devido às 

condições de execução inapropriadas (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005). 

De modo geral, as pesquisas tentam identificar os níveis e fases do estresse e os 

agentes estressores, atendo-se ao relato destes. Com relação aos instrumentos de coleta 

utilizados nas pesquisas anteriores nota-se preponderância do uso de questionários e do 

“Inventário de Sintomas de Stress” para Adulto de Lipp – ISSL (LIPP, 2000). Quanto aos 

resultados, é comum a alta incidência de estresse entre os pesquisados, com exceção do 

estudo desenvolvido por Faria e Gallo-Penna. Esse estudo, em particular, constatou poucos 
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sintomas de estresse entre os professores, apesar dos pesquisadores terem identificado 

sintomas de esgotamento entre os pesquisados na escola pública. Esse fato coloca em cheque 

a utilização apenas de questionários para obtenção de dados e comprova a importância do 

pesquisador com suas observações e interpretações durante todo o processo de pesquisa. 

Muitas vezes, por motivos diversos, os sujeitos da pesquisa são levados a esconder ou 

mascarar a realidade. Por isso, fazem-se necessárias pesquisas por meio das quais os 

pesquisadores possam analisar criticamente tudo o que lhe é dito, confrontando fala e 

observação e validando suas conclusões junto aos pesquisados. Nota-se, ainda, a carência de 

estudos que busquem identificar os aspectos da organização do trabalho que contribuem para 

o surgimento dos estressores e que forneçam orientações para administrar o estresse de forma 

saudável.    
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CAPÍTULO 2 – SISTEMA DE ENSINO BRASILEIRO E POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS REFERENTES À EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

 

 Este capítulo apresenta um panorama geral do Sistema de Ensino Brasileiro e da 

legislação que o rege. O capítulo está subdividido em quatro partes: Organização do Sistema 

de Ensino Brasileiro, Políticas Educacionais Referentes à Educação Básica, Valorização dos 

Profissionais da Educação e Qualidade da Educação Brasileira. 

 

 

2.1 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO BRASILEIRO 

 

 

De acordo com Garcia (2009, p. 61) “na estrutura administrativa brasileira, pela Lei nº 

8.490, de 19 de novembro de 1992, o Ministério da Educação (MEC) assume o status de 

órgão pertencente à administração direta, responsável pala execução das diretrizes 

educacionais”.  

Para cumprir sua tarefa administrativa o MEC comporta instâncias que são 

diretamente responsáveis pela educação (ver Figura 2). São elas: Conselho Nacional de 

Educação – CNE, Secretaria Executiva; Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA, 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO, Diretoria de Tecnologia da Informação – 

DTI, Secretaria de Educação Superior – SESU, Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC, Secretaria de Educação Básica – SEB, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, Secretaria de Articulação com 

os Sistemas de Ensino – SASE e Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

– SERES. 
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FIGURA 2: Estrutura Organizacional do MEC (adaptado de MEC, 2013)  

 

 

2.1.1 Conselho Nacional de Educação – CNE 

 

 

O Conselho Nacional de Educação tem por finalidade a “busca democrática de 

alternativas e mecanismos institucionais que possibilitem, no âmbito de sua esfera de 

competência, assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e 

consolidação da educação nacional de qualidade” (MEC, 2013). 
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Cabe ao CNE “formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade 

do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da 

sociedade no aprimoramento da educação brasileira” (MEC, 2013). 

 

 

2.1.2 Secretaria Executiva 

 

 

A Secretaria Executiva tem a missão de 

 

 

assistir ao ministro na supervisão e coordenação das atividades das 

secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele 

vinculadas; auxiliar o ministro na definição de diretrizes e na implementação 

das ações em educação; supervisionar e coordenar as atividades relacionadas 

aos sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e 

modernização administrativa, recursos da informação e informática, recursos 

humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério (MEC, 2013). 

 

 

2.1.3 Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA 

 

 

A Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA – é subordinada à Secretaria 

Executiva. De acordo com o Artigo 5° do Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, a SAA 

tem a incumbência de planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades 

relacionadas com os sistemas federais de Organização e Inovação Institucional, de Serviços 

Gerais e de Administração de Pessoal Civil, no âmbito do Ministério, promover a articulação 

com o órgão central dos sistemas federais referidos, informando e orientando os órgãos do 

Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas (BRASIL, 2012).  Além disso, 

deve (BRASIL, 2012): 

 

 

promover a elaboração e a consolidação dos planos e programas das 

atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior; 

assessorar os dirigentes e gestores em matéria de planejamento, 

gerenciamento e organização de suas respectivas atividades e processos de 

trabalho; e assessorar as áreas e unidades do Ministério, especialmente no 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.690-2012?OpenDocument
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planejamento, sistematização, padronização e implantação de técnicas e 

instrumentos de gestão  

 

 

2.1.4 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO 

 

 

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO – é responsável pela aprovação 

da Estrutura Regimental do Ministério da Educação. São funções dessa subsecretaria 

(BRASIL, 2007): 

 

 

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades 

relacionadas aos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, de 

Administração Financeira e de Contabilidade, no âmbito do Ministério da 

Educação; 

II - promover a articulação com o órgão central dos sistemas referidos no 

inciso I, informando e orientando as unidades e as entidades vinculadas do 

Ministério da Educação quanto ao cumprimento das normas vigentes; 

III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas anuais 

e plurianuais do Ministério da Educação e submetê-los à decisão superior; 

IV - desenvolver, coordenar e avaliar as atividades de execução 

orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da Educação; 

V - monitorar e avaliar as metas e os resultados da execução dos planos e 

programas anuais e plurianuais, em articulação com as demais Secretarias, 

autarquias, empresas públicas e fundações vinculadas ao Ministério da 

Educação; e 

VI - realizar tomada de contas dos ordenadores de despesa e demais 

responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à 

perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário.  

 

 

2.1.5 Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 

 

 

A Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI – tem as seguintes atribuições 

(BRASIL, 2007): 

 

 

I - instrumentalizar o Secretário-Executivo com informações gerenciais, 

relacionadas à Tecnologia da Informação e da Comunicação, no âmbito do 

Ministério da Educação; 
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II - exercer as funções de Órgão Setorial, colaborando com o órgão central 

do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - 

SISP, na análise e proposições de mecanismos, processos, e atos normativos, 

com vistas ao contínuo aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no 

âmbito do Ministério da Educação; 

III - promover a articulação com o Órgão Central do Sistema de 

Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, 

informando e orientando os órgãos e as unidades do Ministério da Educação 

quanto ao cumprimento das normas vigentes; 

IV - exercer as funções de Unidade de Monitoramento e de Avaliação, de 

modo a oferecer subsídios técnicos na definição de conceitos e dos 

procedimentos específicos nas ações relativas ao Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação, no âmbito do Ministério; 

V - planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento 

e manutenção de sistemas, comunicação de voz e dados, rede elétrica 

estabilizada, rede local com e sem fio, infraestrutura computacional, serviços 

de atendimento de informática e demais atividades de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Ministério; 

VI - estabelecer e coordenar a execução da política de segurança de 

Tecnologia da Informação, no âmbito do Ministério; 

VII - definir e adotar metodologia de desenvolvimento de sistemas e 

coordenar a prospecção de novas Tecnologias de Informação e da 

Comunicação no âmbito do Ministério; 

VIII - promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a 

confiabilidade dos processos, produtos e serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, no âmbito do Ministério; 

IX - coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e 

execução dos planos, programas, projetos e as contratações estratégicas de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério; 

X - planejar e implementar estratégias de soluções de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação, de acordo com as diretrizes definidas pelo 

Ministério; 

XI - garantir que os produtos e serviços relativos à Tecnologia da 

Informação e da Comunicação sejam conduzidos de acordo com a legislação 

pertinente; e 

XII - representar institucionalmente o Ministério em assuntos de Tecnologia 

da Informação e da Comunicação.  

 

 

 

2.1.6 Secretaria de Educação Superior – SESU 

 

 

A Secretaria de Educação Superior – SESU é responsável pelo planejamento, 

orientação, coordenação e supervisão do processo de elaboração e implementação da Política 

Nacional de Educação Superior. É responsável também pela “manutenção, supervisão e 

desenvolvimento das instituições públicas federais de ensino superior (IFES) e a supervisão 
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das instituições privadas de educação superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB)” (MEC, 2013).  

 

 

2.1.7 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC 

 

 

De acordo com o Artigo 13° do Decreto nº 7.690 de 02 de março de 2012, a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC – tem as seguintes competências (BRASIL, 

2012): 

 

 

I – Planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de formulação e 

implementação da Política de Educação Profissional e Tecnológica; 

II – Promover o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

em consonância com as políticas públicas e em articulação com os diversos 

agentes sociais envolvidos; 

III – Definir e implantar política de financiamento permanente para a 

Educação Profissional e Tecnológica; 

IV – Promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à melhoria 

da qualidade da Educação Profissional e Tecnológica; 

V – Instituir mecanismos e espaços de controle social que garantam gestão 

democrática, transparente e eficaz no âmbito da política pública e dos 

recursos destinados à Educação Profissional e Tecnológica; 

VI – Fortalecer a Rede Pública Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, buscando a adequada disponibilidade orçamentária e financeira 

para a sua efetiva manutenção e expansão; 

VII – Promover e realizar pesquisas e estudos de políticas estratégicas, 

objetivando o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica; 

VIII – Desenvolver novos modelos de gestão e de parceria público-privada, 

na perspectiva da unificação, otimização e expansão da Educação 

Profissional e Tecnológica; 

IX – Estabelecer estratégias que possibilitem maior visibilidade e 

reconhecimento social da Educação Profissional e Tecnológica; 

X – Apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento da Educação 

Profissional e Tecnológica dos sistemas de ensino, nos diferentes níveis de 

governo; 

XI – Estabelecer mecanismos de articulação e integração com os sistemas de 

ensino, os setores produtivos e demais agentes sociais no que diz respeito à 

demanda quantitativa e qualitativa de profissionais, no âmbito da Educação 

Profissional e Tecnológica; 

XII – Acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica;  

XIII – Elaborar, manter e atualizar o catálogo nacional de cursos técnicos e o 

catálogo nacional de cursos de formação inicial e continuada, no âmbito da 

Educação Profissional e Tecnológica; e 
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XIV – Estabelecer diretrizes para as ações de expansão e avaliação da 

Educação Profissional e Tecnológica em consonância com o Plano Nacional 

de Educação – PNE.  

 

 

 

2.1.8 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - 

SECADI 

 

 

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – 

SECADI – tem como objetivo (MEC, 2013) 

 

 

“contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, 

voltado à valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da 

educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade sócio-

ambiental visando a efetivação de políticas públicas transversais e 

interssetoriais”  

  

 

Essa secretaria realiza suas ações de modo articulado com os sistemas de ensino.  

 

 

2.1.9 Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE 

 

 

A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE – foi criada com o 

objetivo de (MEC, 2013) 

 

 

apoiar o desenvolvimento de ações para a criação de um sistema nacional de 

educação, aprofundando o regime de cooperação entre os entes federados; 

assistir e apoiar o Distrito Federal, os Estados e Municípios na elaboração, 

adequação, acompanhamento e avaliação democrática de seus Planos de 

Educação em consonância com o estabelecido no PNE, bem como no 

aperfeiçoamento dos processos de gestão na área educacional; promover a 

valorização dos profissionais da Educação, apoiando e estimulando a 

formação inicial e continuada, a estruturação da carreira e da remuneração e 

as relações democráticas de trabalho  
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2.1.10 Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES 

 

 

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES – é 

responsável pela regulação e supervisão das Instituições de Educação Superior pertencentes 

ao Sistema Federal de Educação Superior, tanto públicas como privadas, e pelos cursos 

superiores de graduação (do tipo bacharelado, licenciatura e tecnológico) e de pós-graduação 

lato sensu, sejam eles presenciais ou a distância (MEC, 2013). Essa secretaria também é 

responsável pela “Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de 

Educação” (MEC, 2013) e por “zelar para que a legislação educacional seja cumprida” (MEC, 

2013). 

 

 

2.1.11 Secretaria de Educação Básica – SEB 

 

 

A Secretaria de Educação Básica – SEB – é responsável pela educação Básica, que 

contempla a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A educação básica 

brasileira é um meio para “assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (MEC, 2013).  

 

 

2.2 POLÍTICAS EDUCACIONAIS REFERENTES À EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

De acordo com o MEC (2013) os documentos que norteiam a educação básica são a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDB, Lei 9.394/96) as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, o Plano Nacional de Educação para os anos 

2011-2020, a Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Na sequência serão apresentados sucintamente os documentos que regem a educação 

básica brasileira.   
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2.2.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDB, Lei 9.394/96)  

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9394/96) é a lei que 

rege o sistema educacional brasileiro. A LDB, que atualmente está em vigência no Brasil, foi 

aprovada em 20 de dezembro de 1996. A LDB trata dos princípios e fins da educação 

nacional, bem como de sua organização. A LDB também define os níveis e as modalidades de 

Educação e Ensino e dita os princípios norteadores. As modalidades de ensino definidos pela 

LDB são: Educação Básica, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Educação de 

Jovens e Adultos, a Educação Profissional, a Educação Superior e a Educação Especial. A 

LDB também define normas e prescrições referentes aos profissionais de educação e dos 

recursos financeiros a serem aplicados na Educação (BRASIL, 1996). 

 

 

2.2.1.1 Educação Básica 

 

 

A Educação Básica de qualidade é um direito afirmado pela Constituição Federal e 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2012).  

De acordo com o Artigo 208° da Constituição Federal a educação básica é “obrigatória 

e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 2013a).  

A LDB, no Artigo 22° traz como finalidade da educação básica o desenvolvimento do 

educando, garantir “formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, p. 9).  

A educação básica é organizada em três níveis: Educação Infantil, que engloba a 

creche e a pré-escola; Ensino Fundamental, que é dividido em duas fases: anos iniciais e anos 

finais – ou Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II; e Ensino Médio (BRASIL, 

2013b). 
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2.2.1.2 Ensino Fundamental 

 

 

Segundo a LDB, Artigo 32°, o Ensino Fundamental tem duração de nove anos, 

iniciando-se aos seis anos de idade (BRASIL, 1996). O Ensino Fundamental deve ser 

oferecido gratuitamente pela rede pública de ensino e de maneira obrigatória inclusive para as 

crianças e adolescentes “que a ele não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 2012). 

De acordo com o Artigo 34° da LDB (BRASIL, 1996) o Ensino Fundamental deve ter 

uma jornada que inclua pelo menos quatro horas de trabalho em sala de aula. A lei prevê 

ainda que a permanência do aluno na escola seja ampliado progressivamente. 

 

 

2.2.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica  

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN – resultam de uma série de estudos, 

debates e audiências públicas realizados com a participação de instituições ligadas ao ensino, 

pesquisadores, professores e demais profissionais da educação (BRASIL, 2013). As DCN 

para a Educação Básica estabelecem uma base comum para a educação nacional. É essa base 

comum que irá “orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das 

propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras” (BRASIL, 2013). 

   

 

2.2.3 Plano Nacional de Educação – PNE 

 

 

 O Plano Nacional de Educação – PNE – consiste um documento elaborado pela 

sociedade brasileira para vigorar de 2011 a 2020. Esse documento foi enviado ao Congresso 

Nacional em dezembro de 2010. O PNE contém diretrizes e metas para a educação nacional, 

assim como suas respectivas estratégias de realização. O documento também prevê maneiras 

da sociedade acompanhar e exigir o cumprimento de suas proposições (BRASIL, 2010).  

 Entre outras coisas o PNE propõe estratégias para incluir as minorias (deficientes, 

indígenas, quilombolas, etc.), aumento do investimento financeiro na educação, incentivo à 
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formação inicial e continuada de professores e demais profissionais da educação, 

investimento na reestruturação física de instituição de ensino e na compra de materiais que 

são utilizados em aulas (BRASIL, 2010). 

 

 

2.2.4 Constituição da República Federativa do Brasil 

 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil é o documento que rege o país em 

todos os seus níveis e modalidades. De acordo com o Artigo 205° da Constituição “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 121). A 

Constituição limita os poderes dos governantes e define os direitos e deveres de todos os 

cidadãos. Os objetivos buscados pela educação nacional devem estar em conformidade com o 

os objetivos definidos pela Constituição Federal. 

Desse modo, a Educação Básica deve ser coerente com o disposto no Artigo 3° da 

Constituição (BRASIL, 1988, p. 13): 

 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 

 

2.2.5 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

dispõe sobre medidas que visam à proteção da criança e do adolescente (Artigo 1°) e à 

garantia de uma educação de qualidade. O ECA consiste numa maneira de assegurar a 

integridade física, moral e psíquica das crianças e adolescentes (BRASIL, 2012). O professor, 
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bem como os demais profissionais que compõem o sistema de ensino brasileiro, deve 

conhecer o ECA e fazê-lo valer dentro e fora das instituições de ensino. Conforme o Artigo 

53° do ECA “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 2012, p. 32). Ainda de acordo com o Artigo 53°, inciso II, as crianças e 

adolescentes têm o “direito de ser respeitado por seus educadores” (BRASIL, 2012, p. 32).  

De acordo com o Artigo 245° do ECA, o professor, assim como o médico ou os 

responsáveis por entidades de atenção à saúde, creche, pré-escola e Ensino Fundamental têm a 

obrigação de “comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, 

envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente” (BRASIL, 

2012, p. 109). 

 

 

2.3 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação básica trazem a afirmação de 

que ao se valorizar os profissionais da educação valoriza-se também a escola como um todo 

(BRASIL, 2013b). Essa valorização deve se dar (BRASIL, 2013b, p. 191). 

 

 

tanto no referente a remuneração, quanto a plano de carreira, condições de 

trabalho, jornada de trabalho completa em única escola, organização de 

tempos e espaços de sua atuação para garantia de planejamento, 

implementação e acompanhamento conjunto das atividades curriculares, 

formação inicial e continuada  

 

 

 A valorização dos profissionais da educação, segundo o Artigo 67° da LDB (BRASIL, 

1996, p. 23), deve ser promovida pelos sistemas de ensino, os quais devem assegurar: 

 

 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 
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IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

 

 

Para garantir uma educação de qualidade é necessário proporcionar boas condições 

para o desenvolvimento do trabalho docente. Com relação às condições de trabalho o Artigo 

25° da LDB estabelece que “Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar 

relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições 

materiais do estabelecimento.” (BRASIL, 1996, p. 10). 

  

 

2.3.1 Piso Salarial 

 

 

Conforme o Artigo 7° da Constituição Federal (BRASIL, 2013a) os trabalhadores 

urbanos e rurais tem direito à 

 

  

V - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim; 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho  

 

 

A Lei 11.738/2008 regulamenta o “piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da Educação Básica” (BRASIL, 2013b, p. 148).  

De acordo com o Artigo 2° da Lei 11.738/2008, “o piso salarial profissional nacional 

para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos 

e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal” 

(BRASIL, 2008).  O Artigo 5° da mesma lei assegura que “O piso salarial profissional 
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nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de 

janeiro, a partir do ano de 2009.” (BRASIL, 2008). 

O PNE (2011 – 2020) tem como uma de suas metas “Valorizar o magistério público 

da educação básica a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com 

mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente” (BRASIL, 2010, p. 17). A estratégia para alcançar essa meta 

consiste em  

  

 

Constituir fórum permanente com representação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e dos trabalhadores em educação para 

acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica (BRASIL, 2010, p. 17). 
 

 

2.3.2 Formação 

 

 

De acordo com o Artigo 62° da LDB, a formação mínima exigida dos professores da 

Educação Básica é a graduação plena em cursos de licenciatura oferecidos por universidade 

ou institutos de educação superior (BRASIL, 1996). Conforme o Artigo 62°, § 1º, da LDB  

“A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão 

promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.” 

(BRASIL, 1996, p. 28).  

Conforme o Parágrafo Único do Artigo 61° da LDB, a formação dos profissionais da 

educação devem ter os seguintes fundamentos (BRASIL, 1996, p. 28):  

 

 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço;  

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 

de ensino e em outras atividades 
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Com relação à formação continuada dos profissionais da educação, a LDB assegura 

que ela seja realizada “no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, 

incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 

tecnológicos e de pós-graduação” (BRASIL, 1996). Sendo garantida, conforme o inciso II do 

Artigo 67°, a concessão de licenças periódicas remuneradas para o aperfeiçoamento 

profissional continuado (BRASIL, 1996). A Lei Orgânica do município de Natal ressalta esse 

aspecto ao afirmar no Parágrafo Único do Artigo 157° que “o aperfeiçoamento e a atualização 

profissional são considerados experiências inerentes à carreira do magistério, sendo-lhes 

favorecidas as condições para tanto” (NATAL, 1990). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, com relação à 

formação continuada, consta que a comunidade escolar deve elaborar seu Projeto Político 

Pedagógico – PPP – de modo que (BRASIL, 2013b, p. 49) 

 

 

preveja a formação continuada dos gestores e professores para que estes 

tenham a oportunidade de se manter atualizados quanto ao campo do 

conhecimento que lhes cabe manejar, trabalhar e quanto à adoção, à opção 

da metodologia didático-pedagógica mais própria às aprendizagens que 

devem vivenciar e estimular, incluindo aquelas pertinentes às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC)  

 

 

O PNE (2011 – 2020), por sua vez, traz como meta “Formar 50% dos professores da 

educação básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, garantir a todos formação 

continuada em sua área de atuação.” (BRASIL, 2010, p. 17). As estratégias definidas para 

alcançar essa meta são (BRASIL, 2010, p. 17): 

 

 

16.1) Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a 

respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de 

forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.  

16.2) Consolidar sistema nacional de formação de professores, definindo 

diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de 

certificação dos cursos.  

16.3) Expandir programa de composição de acervo de livros didáticos, 

paradidáticos, de literatura e dicionários, sem prejuízo de outros, a ser 

disponibilizado para os professores das escolas da rede pública de educação 

básica.  
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16.4) Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar o professor na 

preparação de aulas, disponibilizando gratuitamente roteiros didáticos e 

material suplementar.  

16.5) Prever, nos planos de carreira dos profissionais da educação dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, licenças para qualificação 

profissional em nível de pós-graduação stricto sensu  

 

 

2.3.3 Saúde e Segurança Ocupacional 

 

 

Não existe uma lei ou política pública nacional específica sobre a saúde e segurança 

ocupacional dos professores de Ensino Fundamental. Porém, nas leis que regem a educação 

nacional é possível identificar elementos relativos a essa temática.  

A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece, em seu 

Artigo 2º, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (BRASIL, 1990, p. 1). No Parágrafo 1° do 

Artigo 2° é explicitado em que consiste o dever do estado de garantir a saúde (BRASIL, 1990, 

p. 1): 

 

 

o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 

e recuperação 

 

 

O Artigo 6° da Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990, p. 2) determina que o Sistema 

Único de Saúde – SUS – execute ações de assistência à “saúde do trabalhador”. O Parágrafo 

3º do Artigo 6° esclarece o que deve se entender por saúde do trabalhador (BRASIL, 1990, p. 

3): 

 

 

Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, 

abrangendo: 
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I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de 

doença profissional e do trabalho; 

II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos 

potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; 

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 

(SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, 

extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de 

substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam 

riscos à saúde do trabalhador; 

IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às 

empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do 

trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 

exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os 

preceitos da ética profissional; 

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de 

saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo 

de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e 

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão 

competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente 

de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde 

dos trabalhadores. 

 

 

De acordo com o Artigo 7° da Constituição, inciso XXII, todos os trabalhadores têm 

direito à “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança” (BRASIL, 2013a, p. 20). 

Dentre as estratégias apresentadas pelo Plano Nacional de Educação – PNE – para 

aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB – estão contempladas 

medidas que influenciam diretamente a saúde e segurança ocupacional dos professores. São 

elas: “Garantir políticas de combate à violência na escola e construção de uma cultura de paz 

e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade escolar” (BRASIL, 2010, p. 

10) e “Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e integridade física, mental e moral dos profissionais da educação, como 

condição para a melhoria da qualidade do ensino” (BRASIL, 2010, p. 10). 

O combate à violência nas escolas é ressaltado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica – DCN – como uma medida necessária para melhorar o trabalho dos 

professores e a aprendizagem dos alunos. De acordo com as DCNs (BRASIL, 2013b), a 

violência e a indisciplina nas escolas geram uma atitude de desânimo entre os professores, o 

que pode ser constatado pela observação do “alto índice de absenteísmo dos docentes e pelas 

reiteradas licenças para tratamento de saúde” (BRASIL, 2013b, p. 111). 
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2.4 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

 A baixa qualidade da educação brasileira tem se tornado cada vez mais evidente. O 

índice de analfabetismo é um indicativo da qualidade do sistema educacional de um país e, 

por conseguinte, da qualidade do ensino. Os números apresentados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE – e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP – mostram uma grande perda de eficácia no processo de 

ensino-aprendizagem. Segundo dados do IBGE (2012), em 2011, 1,9% da população entre 10 

e 14 anos era analfabeta (ver Figura 3). Entre as pessoas com mais de 15 anos, este índice 

sobe para 8,6% (ver Figura 4). Como pode ser observado nas Figuras 3 e 4, de 2007 a 2011 

houve um declínio das taxas de analfabetismo no Brasil. 

 

 

 
FIGURA 3: Taxa de analfabetismo das pessoas de 10 a 14 anos (adaptado de IBGE, 2012). 
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FIGURA 4: Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais (adaptado de IBGE, 2012). 

 

 

 A avaliação de desempenho dos estudantes brasileiros é apresentada através do 

indicador educacional Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. O IDEB é 

calculado a partir da taxa de aprovação escolar e das médias de desempenho obtidas nos 

exames padronizados aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP (INEP, 2011). Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo 

Escolar, realizado anualmente pelo INEP. Os exames padronizados, também aplicados pelo 

INEP, são a Prova Brasil, que avalia o desempenho a nível municipal, e o SAEB, que avalia o 

desempenho a níveis estadual e nacional. A Prova Brasil avalia os alunos quanto ao 

desenvolvimento das competências e habilidades de leitura (Língua Portuguesa) e de 

resolução de problemas (Matemática). A prova Brasil é aplicada aos alunos de 5° e 9° anos. O 

SAEB avalia os alunos quando ao desenvolvimento dessas mesmas competências. As 

diferenças existentes entre SAEB e Prova Brasil são: o SAEB também avalia alunos do 3° ano 

do Ensino Médio; o SAEB avalia apenas uma amostra de escolas, enquanto a Prova Brasil 

avalia todas as escolas com mais de 20 alunos matriculados (INEP, 2011). 

 

 

A forma geral do Ideb é dada por: 

IDEBji = Nji Pji; em que,  

i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar; 

N ji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, 

padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida 

em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; 
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P ji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de 

ensino dos alunos da unidade j; (INEP, 2011). 

 

 

O IDEB apresenta resultados alarmantes (INEP, 2012). Em 2013 os anos iniciais do 

Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras obtiveram IDEB 4.9 (ver Tabela 1). 

Ainda em 2013, o IDEB dos anos finais do mesmo nível de ensino foi de 4.0 (INEP, 2012) 

(ver Tabela 2). A pontuação máxima a ser atingida é 10. 

 

 

TABELA 1: Resultados e metas do IDEB – anos iniciais do Ensino Fundamental – Brasil  

(adaptado de INEP, 2014). 
RESULTADOS E METAS 

Anos Inicias do Ensino Fundamental – 4º e 5º 

 IDEB Observado Metas do IDEB 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

 

Pública 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 3.9 4.0 4.4 4.7 5.8 

Estadual 3.9 4.3 4.9 5.1 5.4 3.6 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal 3.4 4.0 4.4 4.7 4.9 4.0 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada 5.9 6.0 6.4 6.5 6.7 3.5 6.3 6.6 6.8 7.5 

 

 

TABELA 2: Resultados e metas do IDEB – anos finais do Ensino Fundamental – Brasil  

(adaptado de INEP, 2014). 
RESULTADOS E METAS 

Anos Finais do Ensino Fundamental – 6°, 7°, 8° e 9° 

 IDEB Observado Metas do IDEB 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 3.5 3.7 3.9 4.4 5.5 

Dependência Administrativa 

Pública 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 3.3 3.4 3.7 4.1 5.2 

Estadual 3.3 3.6 3.8 3.9 4.0 3.3 3.5 3.8 4.2 5.3 

Municipal 3.1 3.4 3.6 3.8 3.8 3.1 3.3 3.5 3.9 5.1 

Privada 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 5.8 6.0 6.2 6.5 7.3 

 

 

No âmbito estadual, no Rio Grande do Norte, os números são ainda mais 

preocupantes. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental o IDEB foi 4.0 (ver Tabela 3). Já nos 

anos finais o IDEB foi 3.2 (ver Tabela 4). Apesar dos resultados apresentarem uma tendência 

crescente, e serem superiores às metas projetadas pelo Ministério da Educação – MEC, eles 

ainda são baixos se comparados à nota máxima a ser alcançada, que é 10. No Rio Grande do 

Norte, seguindo o mesmo padrão observado em âmbito nacional, os alunos de escolas 

privadas apresentam um desempenho superior ao dos alunos de escolas públicas. Em 2013 o 
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IDEB das escolas privadas foi 25% maior que o das escolas públicas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e 24% maior nos anos finais. 

 

 

TABELA 3: Resultados e metas do IDEB – anos iniciais do Ensino Fundamental – Rio Grande do Norte/BR 

(adaptado de INEP, 2014). 
RESULTADOS E METAS DO IDEB 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 4° e 5° 

 IDEB Oservado Metas Projetadas 

Estado: 

Rio 

Grande 

do Norte 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Escolas 

Públicas 

2.5 3.2 3.5 3.8 4.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 

Escolas 

Privadas 

5.0 5.0 5.8 5.8 6.1 5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 7.0 

 

 

TABELA 4: Resultados e metas do IDEB – anos finais do Ensino Fundamental – Rio Grande do Norte/BR 

(adaptado de INEP, 2014). 
RESULTADOS E METAS DO IDEB 

Anos Finais do Ensino Fundamental -  8° e 9° 

 IDEB Observado Metas Projetadas 

Estado: Rio 

Grande do 

Norte 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Escolas 
Públicas 

2.5 2.8 2.9 3.0 
 

3.2 
 

2.6 2.7 3.0 3.4 3.7 
 

4.0 4.3 4.5 

Escolas 

Privadas 

5.1 5.3 5.6 5.5 5.6 5.1 5.2 5.5 5.8 6.2 6.4 6.6 6.8 

  

 

 Na capital do Estado do Rio Grande do Norte, Natal, o IDEB atingido foi 4.3 entre os 

anos iniciais e 3.2 entre os anos finais (ver Tabelas 5 e 6). As metas projetadas não foram 

alcançadas.  

 

 

TABELA 5: Resultados e metas do IDEB – anos iniciais do Ensino Fundamental – Natal/RN  

(adaptado de INEP, 2012). 
RESULTADO E METAS DO IDEB 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 4° e 5° 

 IDEB Observado Metas Projetadas 

Cidade 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

 

Natal 

 

 

3.3 

 

3.7 

 

3.7 

 

4.0 

 

4.3 

 

3.3 

 

3.7 

 

4.1 

 

4.4 

 

4.7 

 

4.9 

 

5.2 

 

5.5 
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TABELA 6: Resultados e metas do IDEB – anos finais do Ensino Fundamental – Natal/RN  

(adaptado de INEP, 2012). 
RESULTADO E METAS DO IDEB 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 8° e 9° 

 IDEB Observado Metas Projetadas 

Cidade 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

 

Natal 

 

 

3.0 

 

3.2 

 

3.2 

 

3.2 

 

3.2 

 

3.0 

 

3.2 

 

3.5 

 

3.9 

 

4.2 

 

4.5 

 

4.8 

 

5.0 

 

 

A rotatividade é outro fator que pode indicar a urgência por melhorias na profissão 

docente. De acordo com o Ministério do Emprego e Trabalho, em 2007, entre os profissionais 

do ensino a taxa de rotatividade – excluídas as transferências, aposentadorias, falecimentos e 

desligamentos voluntários – foi de 17,5%, em 2008 subiu para 19,2% e, em 2009, foi de 19%, 

número bastante expressivo (MTE, 2013, p. 17). A rotatividade docente consiste na 

transferência de professores de uma escola para outra.  

A elevada taxa de rotatividade entre os professores brasileiros pode ser explicada pelos 

casos de violência que se repetem em várias escolas, como roubos, agressão e o trafico de 

drogas dentro das escolas. Esses fatores levam os professores a procurarem emprego outras 

escolas, na expectativa de que elas sejam menos caóticas (DUARTE, 2009). “A rotatividade 

docente ocorre há tempos e está associada à preferência a estabelecimento de localização 

privilegiada” (AZEVEDO; SILVA, 2012, p. 6). Outro fator que contribui com a rotatividade é 

o número elevado de professores temporários (AZEVEDO; SILVA, 2012, p. 5), que são 

demitidos ou remanejados para outras escolas ao final dos contratos. 

A alta rotatividade apresentada pelos professores brasileiros prejudica o processo de 

ensino/aprendizagem. As transformações que ocorrem nas salas de aula em decorrência da 

mudança de professores durante um mesmo ano letivo requerem uma adaptação por parte dos 

alunos e dos professores, o que dificulta a aprendizagem (DUARTE, 2009).  

 

 

A rotatividade docente está relacionada na interação professor–aluno 

prejudicando a capacidade de aprendizagem dos alunos, nas desarticulações 

e descontinuidades dos trabalhos pedagógicos que vinham sendo 

desenvolvidos entre um ano letivo e outro, na desmobilização do conjunto 

dos profissionais e a natural demora na adaptação na relação professor–aluno 

(AZEVEDO; SILVA, 2012, p. 5). 
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 Os números apresentados anteriormente revelam o cenário da educação pública 

brasileira. O analfabetismo ainda se faz presente entre os brasileiros. Os níveis de 

aprendizagem são baixos, tanto em âmbito nacional, quanto no âmbito do estado do Rio 

Grande do Norte e da cidade de Natal. A taxa de rotatividade entre os profissionais do ensino 

foi alta nos anos de 2007, 2008 e 2009, o que repercute negativamente no aprendizado dos 

alunos, conforme citado anteriormente. Esses fatores são um indicativo de que o sistema de 

ensino brasileiro é deficiente e não tem favorecido o processo de ensino/aprendizagem. A alta 

taxa de rotatividade entre os professores é um indicativo da necessidade de melhorias das 

condições de trabalho desses profissionais. 
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CAPÍTULO 3 – REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL  

 

 

 Essa sessão abordará os conceitos e teorias que permeiam o estudo do estresse 

ocupacional em professores. Para tanto, trata da Ergonomia e seus domínios; do conceito de 

trabalho, o que abarca a tarefa e a atividade; da organização do trabalho, o que envolve carga 

e densidade do trabalho; da saúde ocupacional e, finalmente, do estresse. 

 

 

3.1 ERGONOMIA 

 

 

 Desde os primórdios da humanidade há um processo de modificação do ambiente com 

vista a adequá-lo ao homem e proporcionar maior conforto e eficácia na realização das 

atividades de trabalho. De acordo com Abraão et al (2009, p.20), “o homem das cavernas já 

se preocupava em produzir artefatos cada vez mais apropriados às suas necessidades e 

características”, o que pode ser constatado ao observarmos, por exemplo, a evolução dos 

instrumentos utilizados para caçar. Eles foram sendo aperfeiçoados para aumentar a 

produtividade e reduzir os danos causados ao homem. Essa preocupação com a adaptação do 

meio sempre esteve presente na raça humana (IIDA, 2005). Isso ilustra o desenvolvimento da 

Ergonomia que se dá em paralelo ao desenvolvimento do homem e de sua necessidade de 

trabalhar. 

 No que diz respeito à realização de pesquisas sobre o tema, Másculo e Vidal (2011, p. 

10) afirma que desde a Antiguidade aparecem estudos que tratam da saúde e produtividade no 

trabalho. Porém, é no período Moderno que um maior número de estudos pode ser observado. 

Todavia, é somente no final do século XIX que os estudos sobre o trabalho tornam-se mais 

sistematizados (IIDA, 2005). 

 Durante a II Guerra Mundial os erros e acidentes ocorridos intensificaram as pesquisas 

sobre a adequação dos instrumentos bélicos ao homem de modo a melhorar o desempenho e 

reduzir os acidentes (IIDA, 2005; MÁSCULO; VIDAL, 2011). No período pós-guerra, os 

estudos sobre o trabalho continuam, entretanto, dirigem-se para a produção civil. Nessa época 

acontece na Inglaterra uma reunião de cientistas e pesquisadores interessados em discutir e 

formalizar esse novo campo do saber. O nome Ergonomia é proposto em 1950. Contudo, vale 
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salientar que esse termo havia sido utilizado antes por Wojciech Jastrzebowski, em 1857 

(IIDA, 2005, p. 5). A Ergonomia surgiu, então, oficialmente, no final da década de 50, mais 

precisamente, em 12 de julho de 1949. Ela é o resultado do trabalho conjunto de profissionais 

de áreas diversas, tanto das engenharias quanto da saúde e ciências humanas e sociais.  

 A palavra Ergonomia é de etimologia grega. É composta pelos termos “Ergon, que 

significa trabalho e nomos, que significa regras, leis naturais” (IIDA, 2005, p. 5). A 

International Ergonomics Association – IEA – apresenta a seguinte definição para Ergonomia:  

 

 

Ergonomia (ou fatores humanos) é a disciplina científica relacionada com a 

compreensão das interações entre seres humanos e outros elementos de um 

sistema, e a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para 

projetar a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho geral do 

sistema. Praticantes de Ergonomia e ergonomistas contribuem para o projeto 

e avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas, a 

fim de torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações 

das pessoas (IEA, 2013) 

  

 

 Para Wisner (1987, p. 12), Ergonomia consiste em um “conjunto de conhecimentos 

científicos relativos ao homem e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e 

dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia”. 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Wisner, Hendrick afirma que a Ergonomia tem 

potencial “para melhorar a saúde, segurança e conforto das pessoas além da produtividade 

humana e do sistema” (HENDRICK, 1996, p. 1). Para Guérin et al (2001) a ação ergonômica 

não se resume a mera aplicação de métodos. Ela deve, segundo os autores,  

 

 

Ajustar seus métodos e as condições de sua aplicação ao contexto, às 

questões e ao que foi identificado como estando em jogo. Inscrever as 

possibilidades de transformações do trabalho que disso decorrem num 

processo de elaboração do qual participem os diferentes atores envolvidos, 

com seus pontos de vista e interessem próprios (GUÉRIN et al, 2001, p. 6)  

 

 

Falzon (2007) afirma que a Ergonomia possui um duplo objetivo: 
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De um lado, um objetivo centrado nas organizações e no seu desempenho. 

Esse desempenho pode ser apreendido sob diferentes aspectos: eficiência, 

produtividade, confiabilidade, qualidade, durabilidade, etc. De outro, um 

objetivo centrado nas pessoas, este também se desdobrando em diferentes 

dimensões: segurança, saúde, conforto, facilidade de uso, satisfação, 

interesse do trabalho, prazer etc (FALZON, 2007, p. 8).  

 

 

Ao perseguir tais objetivos, no estudo das situações de trabalho, a Ergonomia se utiliza 

de três pressupostos básicos. São eles: interdisciplinaridade, envolvimentos dos sujeitos e 

análise de situações reais de trabalho (ABRAÃO, 2009, p.34). 

Interdisciplinaridade é “mais do que um simples diálogo entre as disciplinas. É, antes 

de tudo, um processo contínuo de desenvolvimento e de reconstrução de conhecimento de 

diversas áreas envolvidas” (PACAUD, 1970 apud ABRAÃO, 2009, p. 35). A 

interdisciplinaridade da Ergonomia resulta de sua necessidade de “analisar o fenômeno do 

trabalho humano de diferentes perspectivas” (ABRAÃO, 2009, p.35), apropriando-se dos 

conhecimentos produzidos pelas diversas disciplinas.  

O envolvimento dos sujeitos é imprescindível para a realização de uma ação 

ergonômica, uma vez que tal ação consiste em “um processo de construção coletiva entre a 

equipe de ergonomistas e o corpo de atores sociais envolvidos” (ABRAÃO, 2009, p. 39). O 

envolvimento dos sujeitos no estudo da situação de trabalho possibilita a explicitação dos 

mecanismos que os trabalhadores utilizam para atingirem os objetivos de produção e, dessa 

forma, permite o conhecimento da atividade de trabalho. 

A análise das situações reais de trabalho consiste em analisar o que o trabalhador 

efetivamente faz, a forma como ele desenvolve as suas tarefas (WISNER, 2004). De acordo 

com Abraão (2009, p. 37), “analisar a atividade significa reconstruir a lógica dos 

trabalhadores em seu próprio curso da ação a partir de observações objetivas, que permitam 

aprender o subjetivo e explicitar as razões de um determinado comportamento”. 

A Ergonomia se apresenta como uma abordagem que pode ser utilizada para 

compreender o trabalho real dos professores e seu contexto. Ela permite conhecer os 

determinantes da atividade dos professores que repercutem no seu desempenho e saúde e, 

portanto, compreender a relação entre a atividade dos professores e o estresse. A compreensão 

do trabalho realizado pelos professores, buscado pela Ergonomia, possibilita a prevenção e a 

gestão do estresse, posto que esta compreensão poderá fornecer os subsídios necessários para 

transformar positivamente as situações de trabalho (VIDAL, 2008, p. 10). 
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3.1.1 Domínios da Ergonomia 

 

 

 A IEA (2013) define três domínios de atuação em Ergonomia: físico, cognitivo e 

organizacional. Esses domínios consistem em áreas de atuação especializadas nas quais são 

abordadas características específicas dos sistemas (IIDA, 2005). Segundo a IEA, os 

ergonomistas “devem ter uma compreensão ampla de todo o âmbito da disciplina. Ou seja, a 

ergonomia promove uma abordagem holística em que considerações de fatores físicos, 

cognitivos, sociais, organizacionais, ambientais e outros relevantes são levados em conta” 

(IEA, 2013).  

 

  

3.1.1.1 Ergonomia Física 

 

 

 A Ergonomia física busca a adequação do ambiente de trabalho aos limites do corpo 

humano. Ela trata dos aspectos referentes à anatomia, antropometria, fisiologia e biomecânica 

humanas, de forma relacionada à atividade física (VIDAL, 2002, p. 44; IIDA, 2005, p. 3; IEA, 

2013). Nesse sentido, ao se enfatizar o domínio físico da Ergonomia aborda-se fatores como a 

postura e movimentação das pessoas ao trabalhar, distúrbios musculares e esqueléticos e 

projetos de postos de trabalho, buscando a saúde e segurança do trabalhador que, 

consequentemente, leva ao aumento da produtividade (VIDAL, 2002, p. 44; IIDA, 2005, p. 3; 

IEA, 2013). 

 

 

3.1.1.2 Ergonomia Cognitiva 

 

 

 A Ergonomia cognitiva dedica-se a situações que envolvem processos mentais tais 

como, percepção, raciocínio e resposta motora. Esses processos são analisados na interação 

entre o homem e os elementos do sistema. Os tópicos centrais desse domínio são a carga 

mental, a tomada de decisão, o desempenho especializado, a interação homem-máquina, a 



59 
 

 
 

confiabilidade humana, o estresse desenvolvido mediante o trabalho e a formação profissional 

(VIDAL, 2002, p. 48; IIDA, 2005, p. 3; IEA, 2013). 

 

 

3.1.1.3 Ergonomia Organizacional 

 

 

 A Ergonomia organizacional diz respeito a otimização dos sistemas sociotécnicos, 

incluindo sua estrutura organizacional, regras (ou políticas) e processos (VIDAL, 2002, p. 57; 

IEA, 2013). Os tópicos mais considerados no domínio organizacional são as comunicações, 

projetos de trabalho, horários de trabalho, trabalhos coletivos, concepção de projetos 

participativos, cultura organizacional, organizações virtuais, o teletrabalho e a gestão pela 

qualidade (VIDAL, 2002, p. 57; IIDA, 2005; IEA, 2013). 

Na ação ergonômica, ao se eleger um domínio de atuação, o ergonomista não estará 

excluindo os demais, pois a análise ergonômica do trabalho aborda os três domínios de forma 

conjunta. Ao se analisar, por exemplo, uma situação de trabalho com predominância dos 

fatores cognitivos, não se pode deixar de lado as implicações físicas que eles podem acarretar 

nos indivíduos, bem como a maneira como a organização do trabalho se relaciona com o 

plano cognitivo.   

Segundo Iida (IIDA, 2005), a Ergonomia classifica-se em concepção, correção, 

conscientização e participação. Para os fins desse trabalho será feito uso da Ergonomia 

participativa. 

 

 

 Ergonomia de concepção  

 

 

De acordo com Vidal (2002, p. 73 – 74), “a Ergonomia de concepção pode ser 

sintetizada como a elaboração com base na Ergonomia de novos produtos, processos, métodos 

de trabalho ou sistemas informatizados”. Segundo Iida (2005, p. 14) e Wisner (1987, p. 20), a 

Ergonomia de concepção é muito vantajosa, visto que apresenta resultados eficazes e baixo 

custo. Porém, esse tipo de contribuição da Ergonomia requer mais conhecimento e 

experiência por parte do ergonomista, “para evitar que ele deixe passar um inconveniente 

grave ou até mesmo que o crie” (WISNER, 1987, p. 20). 
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 Ergonomia de correção  

 

 

A Ergonomia de correção “é aplicada em situações reais, já existentes, para resolver 

problemas que refletem na segurança, fadiga excessiva, doenças do trabalho ou quantidade e 

qualidade da produção” (IIDA, 2005, p. 14). Nesse tipo de contribuição, é possível ver 

claramente os sucessos e limites da ação ergonômica, pois é possível conhecer a situação 

anterior e a posterior por meio de “medidas físicas de ambiente, fotografias de postura, 

opiniões dos trabalhadores, características dos trabalhadores” (WISNER, 1987, p. 20). 

 

 

 Ergonomia de conscientização  

 

 

A Ergonomia de conscientização “procura capacitar os próprios trabalhadores para a 

identificação e correção dos problemas do dia a dia ou aqueles emergenciais” (IIDA, 2005, p. 

14). Os trabalhadores são preparados para enfrentar os imprevistos por meio de treinamentos 

que o levam a reconhecer os fatores de risco que podem surgir a qualquer momento. Essa 

conscientização “pode ser feita coletivamente, em níveis mais amplos, com o envolvimento 

do sindicato dos trabalhadores, quando o problema afetar a todos, como no caso da poluição 

atmosférica ou radiações nucleares” (IIDA, 2005, p. 15). 

 

 

 Ergonomia Participativa 

 

 

 O termo Ergonomia participativa foi desenvolvido por Noro e Imada (TAVEIRA 

FILHO, 1993). Segundo Imada, a Ergonomia participativa requer que os beneficiados pelas 

ações ergonômicas estejam diretamente ligados ao processo de desenvolvimento e 

implementação de tecnologias. Isso é justificado pelo fato de que a Ergonomia lida com o 

conhecimento dos trabalhadores e, dessa forma, eles são essenciais nesse processo. A 

importância da participação também se explica por ser mais fácil conseguir a adoção das 

soluções se os trabalhadores se sentirem responsáveis por elas. Além disso, ao participar do 
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processo de implementação das tecnologias, os trabalhadores capacitam-se para lidar com 

problemas futuros (IMADA, 1991). 

 Das formas de atuação da Ergonomia, a Ergonomia de participação é a que abarca os 

trabalhadores de modo mais ativo; dado que ela procura envolvê-los na solução dos 

problemas. Segundo Iida, procede-se dessa maneira por considerar que os trabalhadores 

possuem o conhecimento prático da atividade e, dessa forma, conhecem detalhes que escapam 

aos projetistas e analistas (IIDA, 2005). Muitas vezes os equipamentos de trabalho são 

utilizados de forma diferente da que foi pensada pelos projetistas. Esse fato confirma a 

importância de envolver os sujeitos do trabalho na tomada de decisões relativas à mudança.  

 

 

3.2 TRABALHO 

 

 

 O termo trabalho deriva do latim tripalium, que significa torturar com o tripalium, 

instrumento de tortura. O conceito de trabalho vem sofrendo alterações de sentido ao longo do 

tempo. Podendo variar, inclusive, dentro de uma mesma sociedade (TERSAC; MAGGI, 

2004). De acordo com Lavile d’Epinay (1994 apud TERSAC; MAGGI, 2004) o termo foi 

perdendo o sentido negativo de sofrimento e sacrifício, proveniente de sua origem 

etimológica, e adquirindo um aspecto mais positivo; passando a ser considerado, em 

determinada época, fator de desenvolvimento pessoal e contestação da ordem estabelecida 

pela indústria. Segundo o mesmo autor, atualmente, o termo trabalho não comporta um valor 

em si, apresentando significado apenas para aqueles que conseguem alcançar algum tipo de 

realização por meio dele. 

 É devido a essa variabilidade de sentido e também à variedade de práticas existentes 

que Tersac e Maggi (2004) entendem que o conceito de trabalho é complexo e ambíguo. Para 

os mesmos, algumas sociedades consideram certas atividades como sendo formas de trabalho 

enquanto outras não consideram. Um exemplo claro disso pode ser encontrado ao se analisar 

as diferenças entre o que era considerado trabalho pelas sociedades tradicionais e industriais. 

Na primeira, o trabalho era tido como parte de um processo de vivencia coletiva, havia 

continuidade entre ele e as demais atividades desenvolvidas. Já na sociedade industrial, o 

trabalho é considerado uma atividade separada das demais vivências, ou seja, há distinção 

entre o meio técnico no qual o trabalho acontece e o meio natural onde os indivíduos passam 
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o resto de seu tempo. Esse aspecto também é ressaltado por Chamoux (1994 apud TERSAC; 

MAGGI, 2004) ao afirmar que o conceito trabalho não é universal. Enquanto em algumas 

sociedades ele ainda é utilizado para se referir apenas a atividades fisicamente árduas, em 

outras ele designa atividades que requerem esforço físico, mental e conduzem a uma 

construção social. 

 De acordo com Guérin et al (2001, p. 11),  

 

 

a palavra “trabalho” abrange várias realidades, como mostra seu uso 

corrente. É utilizada, conforme o caso, para designar as condições de 

trabalho (trabalho penoso, trabalho pesado...), o resultado do trabalho (um 

trabalho mal feito, um trabalho de primeira...) ou a própria atividade de 

trabalho (fazer seu trabalho, um trabalho meticuloso, estar sobrecarregado de 

trabalho...) 

 

 

 Independente da significação atribuída ao termo, o trabalho está presente em todas as 

sociedades não apenas como um elemento fundamental, mas como aquele que ordena as 

sociedades (TERSAC; MAGGI, 2004). Mais do que isso, o trabalho apresenta-se como uma 

produção social que constitui o ser humano (CARDOSO, 1997). De acordo com Marx, o 

trabalho é “uma condição de existência do homem” (1996, p. 91) que permanece 

independentemente do tipo de sociedade. Desse modo, ao processo de trabalho deve ser dado 

um lugar central, uma vez que ele envolve a grande maioria dos indivíduos, trazendo 

consequências para a sua vida e, em decorrência disso, para toda a sociedade.  

 Todo processo de trabalho possui um conjunto de regras e normas a serem seguidas, 

que são definidas previamente de modo a alcançar um objetivo. Os sujeitos do trabalho 

observam tais regras. Todavia, durante o desenvolvimento das atividades, as regras e os 

contextos vão sendo modificadas (TERSAC; MAGGI, 2004). Em Ergonomia, utilizam-se os 

conceitos de tarefa e atividade para explicar essa diferença existente entre as determinações 

primárias acerca de um trabalho e os mecanismos mobilizados para realizá-lo. 
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3.2.1 Tarefa e Atividade 

 

 

A tarefa são as especificações acerca do que deve ser feito, ou seja, aquilo que os 

empregadores esperam que seja realizado. A atividade é o que o trabalhador realmente faz e 

que está além da tarefa prescrita; pois envolve os equipamentos, as habilidades, as 

variabilidades do processo produtivo, as metas, as competências do trabalhador, enfim, todo o 

contexto em que o trabalho está sendo realizado. As prescrições, muitas vezes, podem vir de 

fontes diversas e contraditórias. A atividade, por sua vez, é sempre único, irrepetível 

(FALZON, 2007; DANIELLOU; BÉGUIN, 2007); consiste em tudo aquilo que o homem 

mobiliza para realizar seu trabalho. Nas palavras de Falzon, “a atividade é o que é feito, o que 

o sujeito mobiliza para efetuar a tarefa. A atividade é finalizada pelo objetivo que o sujeito 

fixa para si, a partir do objetivo da tarefa” (FALZON, 2004, p. 9). A Figura 5 apresenta o 

processo que vai da tarefa à atividade. A tarefa possui um aspecto explícito – aquilo que é 

divulgado – e um implícito – o que realente precisa ser feito tendo em vista as condições 

externas de execução. Diante das prescrições, o trabalhador as representa mentalmente e 

chega a um entendimento acerca daquilo que lhe foi pedido. Em seguida, ele analisa a tarefa 

compreendida e traça, a partir de suas próprias convicções, uma tarefa que seja mais 

apropriada, realizando a ação.   
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FIGURA 5: Esquema da tarefa a atividade adaptado de FALZON (2007, p. 11) 

 

 

Toda atividade de trabalho requer arbitragens por parte do trabalhador (SCHWARTZ, 

2004), regulações diante daquilo que é exigido e do que precisa ser feito para atingir a meta. 

“A regulação é um mecanismo de controle que compara os resultados de um processo em 

relação à diferença constatada.” (FALZON, 2007, p. 10). O modelo de regulação da atividade 

é exposto na Figura 6.  
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FIGURA 6: O modelo de regulação da atividade adaptado de Leplat (2000 apud FALZON, 2007, p. 12) 

 

 

O sujeito age em conformidade com as condições externas de execução da tarefa que 

lhe são dadas e com suas condições internas. Ele faz, então, um acoplamento dessas duas 

mediante a atividade. Esta última, por sua vez, traz consequências tanto para o sujeito que a 

realiza quanto para a tarefa. As implicações para o trabalhador são referentes à sua saúde e às 

competências que poderão ser desenvolvidas. Já as decorrências relativas à tarefa dizem 

respeito ao desempenho, uma vez que a atividade pode aproximar-se mais ou menos dos 

objetivos buscados inicialmente pela tarefa (FALZON, 2007). 

Há uma distância entre o prescrito e o realizado, o que pode ser visto como uma 

relação de oposição entre esses dois aspectos do trabalho (DANIELLOU; BÉGUIN, 2007). 

Deve-se buscar aproximá-los o máximo possível, todavia, com o cuidado de não considerá-los 

como uma só coisa. Graças ao reconhecimento da distinção existente entre esses dois tipos de 

trabalho, a Ergonomia, ao contrário do taylorismo, compreende que o homem não é um mero 

reprodutor de métodos que não pensa enquanto age (IIDA, 2005). O trabalho é sempre uma 

construção particular de cada um. Isso pode ser facilmente percebido observando duas 

pessoas cujas prescrições de trabalho são iguais. Mesmo tendo as mesmas prescrições, cada 
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um age em conformidade com suas próprias habilidades e limitações, bem como de acordo 

com as diferentes situações que surgem durante a realização do trabalho.  

Cada sujeito, ao trabalhar, diante das condições externas que estão postas, traça metas 

para si, para que possa alcançar os objetivos impostos por seus superiores. Nisso consistem as 

regulações. Versa em fazer ajustes, dentro da situação de trabalho, com base nas diferenças 

existentes entre um processo e a produção desejada (FALZON, 2004). Essas regulações nem 

sempre podem ser visualizadas. Por exemplo, a tarefa prescrita de um professor, em certo 

momento, é falar para seus alunos e levá-los ao conhecimento da importância de um evento 

promovido pela escola onde trabalha. A atividade desse professor vai exigir que ele faça uso 

de seu corpo para transmitir a informação, além disso, ele precisará utilizar sua percepção 

para identificar os alunos que se distraírem e traçar estratégias para fazê-los prestar atenção ao 

que está sendo dito. A ação do professor para atingir o objetivo de fazer o aluno prestar 

atenção poderá ser visualizada. Todavia, o apelo à percepção e o raciocínio para criar essas 

estratégias – atividade mental – não são observáveis e não foram prescritas, mas são 

necessárias para atingir os objetivos. É nesse sentido que Falzon afirma “A atividade inclui o 

observável e o inobservável: a atividade intelectual ou mental.” (FALZON, 2004, p. 9). 

 

 

3.2.2 Trabalho e Gênero 

 

 

Segundo Scott, gênero consiste na dependência mútua de duas proposições, a saber: “o 

gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre 

os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1989, 

p. 21). 

Complementando a definição dada por Scott (1989), Neves e Athayde (1998, p. 26) 

afirmam que “os sujeitos se produzem em relação e na relação”. Os autores partem da 

compreensão de que homens e mulheres são seres construídos socialmente, sendo assim, as 

diferenças existentes entre os mesmos não são naturais, mas foram construídas historicamente 

(NEVES; ATHAYDE, 1998). Desse modo, o conceito de gênero torna-se relacional e plural, 

visto que depende da maneira como se dá a construção das relações entre os sexos no interior 

das sociedades nos diferentes períodos históricos (NEVES; ATHAYDE, 1998).  
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No âmbito da profissão docente, as relações de gênero foram sendo modificadas 

conforme as características da profissão também se modificavam. Até o final do século XIX a 

profissão docente era ocupada por homens. Com a desvalorização da profissão docente – os 

professores perderam autonomia e a carga horária de trabalho aumentou – e com o surgimento 

de novas oportunidades de emprego para os homens, eles foram abandonando a docência e 

migrando para outras profissões. Esse cenário possibilitou a inserção feminina na profissão 

docente. O magistério passou a ser considerado uma profissão adequada para as mulheres 

(NEVES; ATHAYDE, 1998; NEVES; SILVA, 2001). 

De acordo com Neves e Athayde (1998, p. 27), no século XIX, “a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho se dá em profissões que têm características similares à 

esfera doméstica: atividades de cuidados e responsabilidade relativos à casa, aos filhos e ao 

esposo”. Devido às características dos trabalhos tidos como “femininos” serem consideradas 

próprias da natureza feminina, eles passam a ser desvalorizados “tanto no nível simbólico 

quanto no econômico” (NEVES; ATHAYDE, 1998, p. 27).  

No estudo realizado com professoras de Ensino Fundamental da rede pública 

municipal de ensino de João Pessoa – Paraíba (NEVES; ATHAYDE, 1998), as professoras 

pesquisadas, ao justificarem a ausência de professores do sexo masculino nesse nível de 

ensino, utilizavam argumentos que remetiam à “presença de um preconceito segundo o qual 

os homens não se adequam (sic) ao exercício de ensinar/lidar com crianças, em razão desse 

exercício demandar determinados tipos de cuidados remetidos ao universo dito da 

maternidade, tais como carinho, toques, higiene” (NEVES; ATHAYDE, 1998, p. 27).  

Segundo os autores, essa justificativa dada pelas professoras apenas confirma “a 

naturalização social dos afazeres femininos realizados no âmbito doméstico e que se estendem 

à escola” (NEVES; ATHAYDE, 1998, p. 27). 

Com o passar dos anos, as mulheres ganharam espaço nas mais diversas profissões. 

Atualmente, elas estão presentes inclusive nas profissões consideradas masculinas, como é o 

caso das profissões que requerem muito esforço físico. Mesmo assim, no Brasil, o trabalho 

docente é predominantemente feminino. Dados do INEP, referentes ao ano de 2012, revelam 

que 19,58% dos professores da Educação Básica é do sexo masculino e 80,42% é do sexo 

feminino (INEP, 2012). No Rio Grande do Norte, o número de professores do sexo feminino 

cai para 75,87% e o de professores do sexo masculino sobe para 24,13% (INEP, 2012). 

 Nas escolas, os professores de sexo masculino lecionam em níveis de ensino mais 

elevados. As Tabelas 7 e 8 possibilitam uma melhor visualização do aumento do número de 
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professores do sexo masculino à medida que o nível de ensino também aumenta, tanto no 

âmbito nacional, quanto no estado de referência.   

  

 

TABELA 7: Número de Docentes por Nível de Ensino e sexo – Brasil (adaptado de INEP, 2012) 

BRASIL 

 Gênero 

Nível de Ensino 

% Professores do Sexo 

Masculino 

% Professores do Sexo 

Feminino 

Educação Infantil 3,05% 96,95% 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

9,92% 90,08% 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

28,65% 71,35% 

Ensino Médio 38,18% 61,82% 

 

 

TABELA 8: Número de Docentes por Nível de Ensino e sexo – Rio Grande do Norte (adaptado de INEP, 2012) 

RIO GRANDE DO NORTE 

 Gênero 

Nível de Ensino 

% Professores do Sexo 

Masculino 

% Professores do Sexo Feminino 

Educação Infantil 2,83% 97,17% 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

11,31% 88,69% 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

39,42% 60,58% 

Ensino Médio 55,15% 44,85% 

 

 

Dos professores da Educação Infantil brasileira, 3,05% são do sexo masculino e 

96,95% são do sexo feminino (INEP, 2012). No Rio Grande do Norte, 2,83% dos professores 

da Educação Infantil são do sexo masculino e 97,17% são do sexo feminino (INEP, 2012). 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em escolas brasileiras, 9,92% dos 

professores é do sexo masculino e 90,08% é do sexo feminino. No Rio Grande do Norte, 

11,31% é do sexo masculino e 88,69% é do sexo feminino (INEP, 2012). 

No Brasil, nos anos finais do Ensino Fundamental, 28,65% dos professores são do 

sexo masculino e 71,35% são do sexo feminino. No Rio Grande do Norte, nos anos finais do 

Ensino Fundamental, 39,42% dos professores é do sexo masculino e 60,58% do sexo 

feminino (INEP, 2012). 
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Já no Ensino Médio brasileiro, 38,18% dos professores é do sexo masculino e 61,82% 

é do sexo feminino. No Rio Grande do Norte 55,15% dos professores é do sexo masculino e 

44,85% é do sexo feminino. 

Durante muito tempo as pesquisas realizadas na área de saúde ocupacional partiram do 

pressuposto que as mulheres e os homens, que tinham as mesmas funções no trabalho, 

estavam submetidos aos mesmos estressores. Essas pesquisas também consideravam que as 

mulheres que realizavam trabalhos não remunerados não estavam sujeitas ao estresse (HALL, 

1989). 

Essa visão foi superada. Segundo Araújo et al (2006, p. 3), nos estudos envolvendo 

gênero, trabalho e saúde predomina a visão de que é necessário “avaliar, conjuntamente, os 

aspectos do trabalho profissional e do trabalho doméstico como forma mais abrangente de 

produzir conhecimento vinculado à realidade vivenciada pelas mulheres trabalhadoras”. Ao se 

estudar o trabalho desenvolvido por mulheres, deve-se considerar não apenas sua jornada e 

carga de trabalho no local de trabalho, mas deve-se considerar também sua segunda jornada, o 

trabalho doméstico (ARAÚJO et al, 2006). Essa dupla jornada de trabalho vivenciada pelas 

mulheres pode repercutir em sua saúde de diversas formas, podendo ocorrer “sobrecarga 

psicológica, fadiga física ou Burnout; tempo insuficiente para lazer, para descanso, horas de 

sono e alimentação” (ARAÚJO et al, 2006, p. 4). 

 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

 A organização do trabalho trata das prescrições elencadas para determinar a atividade 

dos trabalhadores. Elas podem ser estabelecidas de maneira mais ou menos formal (TERSAC; 

MAGGI, 2004). De modo geral, a organização do trabalho se refere ao processo de tomada de 

decisão sobre a delimitação de conteúdos, métodos e inter-relações existentes entre os 

diversos indivíduos envolvidos na situação de trabalho conforme ocupam cargos. Ou seja, 

delimita e restringe as atribuições de cada pessoa conforme o cargo que ocupa dentro de uma 

determinada instituição. Essas especificações do trabalho têm o intuito de atender às 

necessidades organizacionais e tecnológicas das empresas, bem como os aspectos sociais e 

individuais dos trabalhadores (DAVIS, 1966 apud FLEURY, 1980, p. 19). Dessa forma, 
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entende-se que a organização do trabalho deve considerar, além dos aspectos técnicos, os 

indivíduos em todos os seus aspectos. 

 Complementando essa afirmação, Dejours afirma que a organização do trabalho 

consiste na “divisão do trabalho e sua repartição entre os trabalhadores” (DEJOURS, 1994, p. 

26 - 27). Há uma divisão no conteúdo das tarefas e nas relações humanas que se dão na 

situação de trabalho. Com essa divisão, que é imposta pelos “outros”, o trabalhador termina 

por anular-se, passando a não mais fazer uso de sua liberdade, mas apenas obedecer às ordens 

que lhe são dadas, encaixando-se exatamente à forma de organização do local de trabalho 

(DEJOURS, 1994). Conforme Dejours, na organização do trabalho existe o “exercício de uma 

vontade: a de dominar, de controlar, de explorar ao máximo a força de trabalho, isto é, de 

substituir o livre arbítrio do trabalhador pela injunção do empregador, mediatizado, 

eventualmente, por técnicos especializados” (DEJOURS, 1994, p. 27). As tentativas de 

dominação se dão por meio da utilização de ferramentas diversas que tentam atacar a 

individualidade das pessoas, anulando seus valores e desejos e colocando, em seu lugar, os 

valores e objetivos almejados pelas empresas (SELIGMANN-SILVA, 1994). 

 Todavia, a maneira como o trabalho está organizado pode, em lugar de anular os 

sujeitos, contribuir para que estes mobilizem estratégias de enfrentamento diante das situações 

de adoecimento. A maneira como o trabalho está organizado também pode fornecer espaços 

de regulação que possibilitam mudanças dentro do próprio contexto de trabalho (MENDES, 

2008, p. 164). Essa visão também é defendida por Dejours e pode ser visualizada no seguinte 

relato sobre as experiências de um trabalhador: 

 

 

Trata-se de um doente acometido por diabetes insulino-dependente. Chefe 

do almoxarifado, ele coloca ardorosamente a mão na massa com seus 

subordinados, embora nada o obrigue. Em função de seu cargo de contra 

mestre, ele se beneficia de certa liberdade na organização de seu trabalho e 

prefere juntar a atividade física àquela do comando. Como a maioria dos 

diabéticos insulino-dependente [...] ele usa sobretudo seu sistema 

sensóriomotor para descarregar sua energia funcional [...]. Tudo caminhava 

bem nos planos mental e somático quando ele sede à insistente pressão de 

sua mulher [...] aceita um cargo mais respeitável numa companhia de 

seguros. Em seu escritório, o pobre homem não dá conta. Não por 

incompetência, mas porque a posição sedentária lhe é insuportável e ele tem 

uma necessidade urgente de se utilizar de seus membros, para descarregar 

sua tensão interna. [...] Nesse processo, aos poucos, ele enfraquece 

brutalmente. Por ocasião de uma hipoglicemia, [...] ao final de algumas 

horas em uma confusão mental, ele se põe de quatro, começa a nutrir-se de 

plantas verdes e deve ser conduzido ao hospital psiquiátrico em um estado 

alarmante, tanto do ponto de vista mental quanto em relação ao diabetes. [...] 
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Uma vez elucidado o conflito entre a organização do trabalho em seu novo 

emprego e as necessidades de sua economia psicossomática, foi decidido que 

ele retomaria seu antigo posto de almoxarife [...] Três dias mais tarde ele 

tinha retomado o trabalho, tinha cessado toda a absorção de medicamentos e, 

após três anos só tenho boas notícias dele (DEJOURS, 1994, p. 30 – 31). 

 

 

 A organização do trabalho no almoxarifado favorecia a saúde na medida em que 

possibilitava regulações. Todavia, vale salientar que não há possibilidade de diminuir a carga 

de trabalho psíquica de um universo de trabalhadores por meio de uma única organização, 

uma vez que cada pessoa se relacionará com o ofício de forma diferente e se adaptará melhor 

a um determinado tipo de trabalho em detrimento a outro. Não se deve buscar uma regra geral 

com relação à organização do trabalho, mas flexibilizar todo e qualquer tipo de organização 

para que os trabalhadores tenham maiores margens de manobra, o que permite que os mesmos 

utilizem seus modos operatórios de forma a reduzir a carga de trabalho e buscar saúde 

(DEJOURS, 1994). O conceito de carga de trabalho é discutido no próximo tópico. 

 

 

3.3.1Carga de Trabalho 

 

 

 O conceito de carga de trabalho, segundo Falzon (FALZON, 2007, p. 143) é ambíguo, 

podendo se referir tanto ao nível de exigência requerido por uma tarefa em um determinado 

momento quanto às consequências da realização de uma dada tarefa. Nesse trabalho, o 

conceito de carga de trabalho adotado é o de Falzon, segundo o qual a carga diz respeito ao 

esforço depreendido ao realizar uma atividade (FALZON, 2007, p. 143). Toda tarefa possui 

constrangimentos – nível de exigência – e esforço – grau de mobilização do trabalhador 

durante a atividade. A análise da carga de trabalho consiste em identificar os 

constrangimentos da tarefa e os “descritores” do esforço (FALZON, 2007, p. 143). 

 Todo trabalho possui uma carga, visto que conduz a uma atividade. A carga não é 

causadora de danos aos seres humanos. As tentativas de eliminá-la são frustradas. Segundo 

Montmollin (1993 apud FALZON, 2007), é impossível eliminar a carga de um trabalho, o 

que deve ser eliminado é a sobrecarga. Está é caracterizada por um aumento excessivo da 

fadiga. O conceito de fadiga e sua relação com a carga de trabalho será abordado 
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posteriormente. De acordo com Ferreira e Assmar (2008, p. 26), a sobrecarga é uma das 

reclamações mais frequentes entre os trabalhadores.   

 A carga de trabalho é composta pelos aspectos físicos, cognitivos e psíquicos. Estes 

três aspectos estão presentes em todas as atividades de forma inter-relacionada e podem gerar 

sobrecarga (WISNER, 1994). A carga de trabalho física refere-se ao esforço físico 

desprendido na realização de uma atividade, bem como ao desgaste corporal resultante da 

mesma. A carga cognitiva refere-se ao grau de exigência mental na realização do trabalho e 

envolve situações nas quais há necessidade de intensa memorização, atenção, concentração e 

tomada de decisões. A carga psíquica está relacionada ao nível de conflito “no interior da 

representação consciente ou inconsciente das relações entre a pessoa (ego) e a situação” de 

trabalho (WISNER, 1994, p. 13). Diz respeito ainda ao nível em que o sofrimento e as 

sobrecargas relativas aos aspectos físicos e cognitivos, citados anteriormente, determinam 

“distúrbios afetivos” (WISNER, 1994, p. 13). 

 Na atualidade, graças aos avanços tecnológicos, ao desenvolvimento da 

informatização (WISNER, 1994) e às exigências de competitividade internacional (FALZON, 

2007), o trabalho vem sendo modificado, tornando-se cada vez mais predominante a carga 

mental. De acordo com Wisner, as situações de trabalho com carga cognitiva alta são aquelas 

nas quais as tarefas são estritamente organizadas, exigindo rapidez; as situações complexas 

em que diversas tarefas interagem; e as situações em que há grande desproporção entre as 

exigências do trabalho, os meios e o pessoal disponível à sua realização (WISNER, 1994, p. 

14). Conforme discutido anteriormente, a maneira como o trabalho está organizado pode 

contribuir para o aumento da carga cognitiva. Esse aumento, por sua vez, poderá afetar 

negativamente a saúde do trabalhador, suas atitudes, desempenho e sentimentos 

(KIRKMEYER; DOUGHERTY, 1998 apud FERREIRA; ASSMAR, 2008, p. 26).  

 Carga de trabalho e fadiga relacionam-se, uma vez que a sobrecarga pode ser gerada 

por uma fadiga excessiva. “A fadiga é a consequência do esforço.” (FALZON, 2007, p. 143). 

Quando o trabalho exige um nível de constrangimento elevado, solicitando um alto grau de 

esforço, ocorre uma perda reversível da eficácia do trabalhador, o que constitui a fadiga. Ao 

trabalhar com fadiga, os recursos dos indivíduos diminuem. Assim, a atividade requer, desses 

indivíduos, um esforço ainda maior, fazendo-os mobilizar com maior empenho os seus 

recursos, sejam eles físicos, de atenção, de memória, de percepção, etc. Esse maior esforço, 

por sua vez, gerará mais fadiga. Dessa forma, faz-se necessária a constante redução da carga, 

com vista a evitar a sobrecarga; não esquecendo, todavia, que a subcarga também é motivo de 
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fadiga (FALZON, 2007, FERREIRA; ASSMAR, 2008). Para evitar a fadiga deve-se manter 

um distanciamento razoável entre o nível de desempenho do trabalhador e os 

constrangimentos, demandas da tarefa. 

 A fadiga é geradora de acidentes e adoecimentos. Dessa forma, a carga de trabalho 

está ligada à saúde e segurança do trabalhador, o que justifica a afirmação de Frutuoso e Cruz 

(2005, p. 31) sobre a necessidade de investigação das características da carga de trabalho 

antes de qualquer processo decisório sobre alterações nas condições de trabalho, pois, dessa 

forma, será promovida a saúde e o bem estar do trabalhador. 

 

 

3.3.2 Densidade do trabalho  

 

 

O mundo contemporâneo vem sofrendo rápidas transformações, isso se dá devido ao 

processo sempre crescente de globalização, ao capitalismo mundial integrado, às inovações 

tecnológicas, à flexibilização e à polivalência dos trabalhadores, entre outros fatores 

(SELIGMANN-SILVA et al, 2010; GOMES; BRITO, 2006). Para acompanhar essas 

transformações é preciso atender às exigências, cada vez maiores, de alta produtividade, esse 

fato conduz a uma maior necessidade de densificação do processo de trabalho. 

 A densidade do trabalho diz respeito ao nível de concentração ou à intensidade das 

atividades. Ela pode se dar devido à grande quantidade de trabalho a ser realizado em um 

período de tempo insuficiente ou à complexidade deste trabalho (WISNER, 1994, p. 49).  

 Segundo Wisner (1994), a organização do trabalho é um fator determinante da 

densidade do trabalho. Os principais fatores que propiciam aumento da densidade do trabalho 

são o uso constante da memória, seja ela imediata ou de longa duração; as microdecisões; a 

redução de pessoal, que, por sua vez, ocasionam a concentração de muitas tarefas em uma só 

pessoa; as tarefas constantemente interrompidas; e a informática, que conduz a uma maior 

aceleração do ritmo de trabalho. 

 No âmbito da situação de trabalho, a densidade está diretamente ligada à carga de 

trabalho, visto que um trabalho com alto coeficiente de densidade implicará, 

simultaneamente, em aumento do esforço necessário para a sua realização.  

 Ainda segundo Wisner (1994), o aumento da densidade é proporcional à intensificação 

dos efeitos devastadores desta sobre a vida dos trabalhadores, sendo que, muitas vezes, após 
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uma jornada de trabalho intensa pode-se sentir vários efeitos como aumento da frequência 

cardíaca, dores musculares e sofrimento psíquico. 

 Em certas atividades que requerem um esforço físico considerável, pode haver 

aumento significativo da frequência cardíaca, que volta lentamente ao ritmo normal após o 

termino do trabalho (WISNER, 1994, p. 46).  

 Em outras atividades com densidade intelectual predominante e que exigem um alto 

nível de concentração, o que leva à imobilidade, é comum o surgimento de dores musculares. 

Em trabalhos nos quais se fazem presentes relações afetivas difíceis há um gasto 

“considerável das capacidades individuais” (WISNER, 1994, p. 50), o que gera sofrimento 

psíquico e adoecimento. Vale salientar que esse sofrimento varia entre as pessoas. Isso 

acontece porque, segundo Neves et al (1997, p. 154), a relação trabalho – saúde mental não 

pode ser entendida somente do ponto de vista de seus impactos para o trabalhador como se 

esse fosse um mero receptivo, mas como uma “relação dinâmica, de ação e reação”, na qual 

os trabalhadores criam estratégias de defesa. São essas estratégias que permitem aos 

trabalhadores a busca por saúde, como será discutido posteriormente.  

 

 

3.4 SAÚDE 

 

 

 O conceito de saúde vem sendo objeto de discussões desde as épocas mais remotas. 

Ao retomarmos suas origens, nos deparamos com as teorias de Hipócrates (2002), o qual 

afirma que saúde é um estado de equilíbrio. De acordo com o autor, quatro dimensões 

constituem ou afetam os seres humanos. São elas: corpo, alma, natureza e sociedade. É 

necessário conhecer cada uma dessas dimensões e a maneira como elas relacionam-se. Isso 

porque a saúde diz respeito ao equilíbrio existente nessas relações. Por exemplo, uma 

sociedade que funciona mal, que possui muitos problemas, implicará em prejuízos ao corpo 

humano, trará desequilíbrio em relação à suas funções normais. A busca por saúde configura-

se, assim, numa tentativa constante de manter o equilíbrio entre os fatores que compõem os 

seres humanos (HIPÓCRATES, 2002). A partir dessas afirmações, pode-se inferir que a saúde 

não é algo a ser analisado de forma isolada, mas que somente pode ser buscada em interação 

com o meio. E altera-se conforme os elementos que a influenciam são modificados. Assim, já 
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nessa época, por volta de 370 A. C., o meio social, com todos os segmentos que o congrega, 

apresentava-se como determinante no processo saúde/adoecimento. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde, “saúde é um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não consiste, somente, em uma ausência de doença ou enfermidade” 

(WHO, 1946, p. 1). Nessa definição de saúde está presente a noção de um estado pleno de 

bem-estar. Dejours faz críticas a essa definição da OMS enfatizando dois aspectos. Em 

primeiro lugar, apelando para a subjetividade comportada pelo conceito, uma vez que cada 

pessoa pode ter uma compreensão diferente do que seja saúde ou de qual seja o estado de 

bem-estar adequado. Dessa maneira é difícil defini-lo (DEJOURS, 1994; BRITO, 2004). Em 

segundo lugar, o autor questiona a existência de um tal “estado de completo bem-estar”, e vai 

além, chegando a afirmar sua inexistência (DEJOURS, 1994, p. 99). 

 Segundo Dejours, a saúde nada tem de estável (DEJOURS, 1993, p. 99). Devendo ser 

entendida como um objetivo a ser perseguido constantemente. Ela é uma série de 

compromissos assumidos e negociados constantemente com o intuito de tornar possível a vida 

(NEVES et al, 2010, p. 251). 

 Seguindo a concepção de que a saúde não é algo estável, mas a ser conquistado, 

Canguilhem (2006 apud ATHAYDE et al 2010) afirma que a saúde e a doença são constituintes 

da vida e encontram-se em um processo dinâmico. Segundo o autor, a saúde consiste na 

capacidade que o ser humano tem de recriar a vida, ou seja, de criar novas normas frente às 

variabilidades e imposições do ambiente (CANGUILHEM, 2006 apud NEVES; BRITO; 

ATHAYDE, 2010; NEVES; ATHAYDE; MUNIZ, 2004; ATHAYDE et al 2010). A doença 

diz respeito à impossibilidade de enfrentar essas variabilidades. Ser sadio significa, então, 

 

 

[...] não apenas ser normal numa situação determinada, mas ser também 

normativo nessa situação e em outras situações eventuais. O que caracteriza 

a saúde á a possibilidade de ultrapassar a norma que define o normal 

momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de 

instituir normas novas em situações novas (CANGUILHEM, 2006 apud 

ATHAYDE et al 2010, p. 232) 

 

 

 Pode-se, então, dizer que, ao buscar saúde, o trabalhador realiza as “dramáticas do uso 

de si”, que consiste num processo de renormatização, ressingularização, num constante “uso 

de si” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 196; SCHWARTZ, 2004 a, p. 149; SCHWARTZ, 

2004 b, p. 25).  
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 De acordo com Schwartz (2004, p. 149) o “uso de si” consiste na constante 

renormatização que os sujeitos fazem ao trabalhar. O homem, em sua atividade de trabalho, 

está sempre fazendo escolhas. Ao receber ordens, eles não as executa tal qual foi prescrito. 

Mas, toma decisões que são mediadas por um debate de valores. Essas escolhas “sempre 

remetem a dimensões muito complexas, indo da quase inconsciência do corpo e de suas 

‘sabedorias’ às considerações mais sociais e culturais que circunscrevem campos ou meios de 

ação extremamente variáveis” (SCHWARTZ, 2007; 2004 a, p. 148). Por meio dessas escolhas 

as normas são reelaboradas. Essa margem de manobra, ao permitir as regulações, possibilita a 

busca por saúde, visto que permite a criação de estratégias para o enfrentamento de situações 

variantes. 

 Brito, seguindo a linha de pensamento de Canguilhem afirma que para manter a saúde, 

o indivíduo precisa lutar permanentemente para garantir os “meios e as condições necessárias 

à sua conquista” (BRITO et al, 1998, p. 7). Desse modo, a saúde é, acima de tudo, uma 

responsabilidade de cada pessoa. Não é algo estável e externo, mas algo em constante 

mudança que deve ser buscado e conquistado.  “Saúde não é um estado ideal, não é algo 

estático, mas algo que se altera todo o tempo, que vai estar sempre à nossa frente” (NEVES; 

ATHAYDE, 1998, p. 32). 

 

 

3.4.1 Saúde Ocupacional 

 

 

 A saúde ocupacional, de uma maneira geral, diz respeito à busca por condições de 

trabalho que favoreçam o desenvolvimento de qualidade de vida mediante a realização das 

atividades de trabalho. O local de trabalho deve proporcionar saúde aos trabalhadores. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007), os serviços ligados à saúde 

ocupacional devem propiciar bem estar físico, mental e condições de trabalho adequadas. 

Além disso, deve favorecer o bem estar social, prevenir e controlar os acidentes e as doenças 

através da redução das condições de risco. É importante levar em conta as relações sociais que 

acontecem no local de trabalho, tentando evitar, ao máximo, as relações autoritárias e 

coativas, prezando pela tolerância e pelo companheirismo (DI MARTINO; MUSRI, 2001). 

As Normas Regulamentadoras – NRs, que dizem respeito à segurança e medicina do 

trabalho no Brasil, fornecem uma série de recomendações com vistas a prevenir acidentes e 
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doenças nos locais de trabalho. As NRs, um total de 36, consistem em dispositivos legais que 

possibilitam o desenvolvimento da saúde e segurança do trabalho no Brasil. A NR-1 

(Disposições Gerais) estabelece as obrigações dos empregadores, dos empregados e dos órgão 

de fiscalização do governo federal. A NR-7 estabelece normas para elaboração e execução do 

PCMSO-Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A NR-9 diz respeito à 

elaboração e execução do PPRA-Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. A NR – 17 é 

referente à Ergonomia. Ela sugere adaptações nas condições de trabalho de modo a alcançar o 

máximo de segurança, desempenho e conforto, considerando as limitações físicas e psíquicas 

dos sujeitos (BRASIL, 1978). 

 Dejours (1994, p. 25) afirma que o trabalho não é apenas fonte de adoecimento, mas 

pode constituir-se numa ferramenta para construir e manter a saúde. Ele pode ser “fatigante” 

ou “equilibrante”. O primeiro caso ocorre quando há sobrecarga de trabalho, o que gera fadiga 

e adoecimento. Já o trabalho equilibrante, concretiza-se quando o indivíduo consegue, 

mediante a realização da atividade, reduzir a carga (DEJOURS, 1994, p. 25). Esse último tipo 

de trabalho permite regulações, que são os mecanismos por meio dos quais o indivíduo 

constrói sua saúde. Um exemplo prático de trabalho estruturante é apresentado pelo autor 

conforme citado anteriormente (DEJOURS, 1994, p. 30 – 31). O exemplo apresenta o 

trabalho como algo extremamente necessário à saúde do sujeito. Era por meio das atividades 

físicas desenvolvidas que o trabalhador conseguia regular sua diabetes e manter a saúde.  

 Um problema que vem prejudicando a saúde, em especial à dos trabalhadores, é o 

estresse, tema que será abordado na próxima sessão. 

 

 

3.4.2 Estresse 

 

 

O termo estresse foi utilizado inicialmente pela Física para “explicar a relação entre 

força e reação dos corpos” (NAUJORKS, 2002, p. 1). O conceito estresse foi introduzido na 

área médica por Hans Selye em 1936 (MELEIRO, 2002; GRANDJEAN, 1998). 

Os estudos e publicações sobre estresse foram fortemente desenvolvidos somente a 

partir de 1990 (FALZON, 2007). Desde então as discussões sobre o assunto vem crescendo 

cada vez mais. Percebendo os malefícios que o estresse pode trazer à saúde dos trabalhadores, 

a partir de 1992 a Organização Internacional do Trabalho – OIT – começou a publicar um 

folheto que trata da prevenção do estresse no trabalho (FALZON, 2007). 
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3.4.2.1 Teorias do Estresse 

 

 

 O estresse é estudado por vários autores, e não há, historicamente, um consenso sobre 

sua origem e repercussões sobre o corpo humano, o que levou ao surgimento de várias teorias, 

as quais serão tratadas aqui.  

 

 

3.4.2.1.1 Teoria da Reação de Emergência – Walter Cannon  

 

  

 A Teoria da Reação de Emergência supõe que o estresse é uma reação fisiológica do 

organismo à situações que representam ameaça. Cannon supõe que diante de situações de 

emergência o organismo sofre alterações, preparando-se para lutar ou fugir. Essas alterações 

foram identificadas tanto em animais quanto em seres humanos. Outro tipo de reação ao 

estresse, identificada em seres humanos, é a busca de apoio. Diante de situações estressoras os 

indivíduos procuram apoio e proteção nos grupos dos quais fazem parte (CANNON, 1932). 

 

 

3.4.2.1.2 Modelo de Estresse de Henry 

 

 

 O modelo de estresse proposto por Henry faz uma diferencição entre as reações 

corporais de acordo com a natureza da situação estressora. Cada tipo de reação ao estresse 

está associado a alterações hormonais correspondente no organismo. Essas alterações 

hormonais, por sua vez, estão relacionadas com a hipertensão, doenças cardiovasculares, 

perturbações do ritmo cardíaco e aterosclerose acelerada (AIS, 2013). 
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3.4.2.1.3 O Modelo Transacional do Estresse – Lazarus 

 

 

O modelo de estresse apresentado por Lazarus propõe que as maneiras pelas quais as 

pessoas reagem ao estresse são consequência da relação existente entre as exigência das 

situações e os meios disponíveis para responder a tais exigências. O estresse surge quando o 

indíviduo não tem certeza se dispõe de recursos suficientes para enfrentar as situações 

conflituosas (LAZARUS; FOOKMAN, 1984). O modelo supõe a construção de uma 

representação mental da situação de modo a avaliar se é possível contorná-la. Após essa 

avaliação, o indivíduo pode esforçar-se para adaptar-se à situação ou enfrentá-la. A estratégia 

de enfrentamento consiste em agir sobre o ambiente. As estratégias de adaptação consistem 

em evitar as situações conflitantes ou tentar mudar a percepção que se tem dessas situações 

(LAZARUS; FOOKMAN, 1984).   

 

 

3.4.2.1.4 Teoria da Conservação dos Recursos – Hobfoll 

 

 

 A teoria da Conservação dos Recursos define estresse como uma reação à um 

ambiente ameaçador. Hobfoll (1989, p. 513) afirma que o ser humano tem por objetivo 

manter os seus recursos e buscar novos recursos. Os “recursos incluem os objetos, condições, 

características pessoais e energias que são valorizadas para a sobrevivência, direta ou 

indiretamente, ou que servem como meio de atingir esse fim” (HOBFOLL, 1998, p.54). O 

estresse surge quando os indivíduos estão em um ambiente que ameaça seus recursos 

pessoais, quando há perda desses recursos ou quando o indivíduo realiza uma ação com o 

intuito de aumentar seus meios pessoais e isso não acontece (1989, p. 516). 

 

 

3.4.2.1.5 O modelo de Estresse de Karasek 

 

 

 O modelo de estresse apresentado por Karasek (1979) propõe que o estresse resulta 

não apenas de fatores do ambiente de trabalho, mas dos efeitos provocados pelas exigências 
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da situação de trabalho e do poder de decisão que o indivíduo possui diante dessas exigências. 

Quanto mais exigente for o trabalho e menos poder de decisão tiver o indivíduo, mais 

estressante será o trabalho. O reconhecimento do trabalho pela hierarquia e o apoio dos 

colegas de profissão são fatores que podem reduzir o estresse no trabalho (KARASEK, 1979).  

 

 

3.4.2.1.6 Modelo de Estresse de Siegrist 

 

 

 Siegrist (1996) considera que o estresse é consequência de um desequilíbrio entre o 

esforço e a recompensa. Os trabalhadores se esforçam para atender às demandas de sua 

situação de trabalho e/ou de suas próprias prescrições. As recompensas desse esforço estão 

ligadas a dinheiro, reconhecimento profissional e controle do status (perspectiva de promoção, 

segurança no emprego, etc.). Quando o esforço é superior à recompensa, o trabalho é 

considerado estressante (SIEGRIST, 1996). 

 

 

3.4.2.1.7 Síndrome da Adaptação Geral – SAG – Hans Selye 

 

 

 De acordo com a teoria de estresse de Hans Selye (1956), denominada Síndrome de 

Adaptação Geral – SAG, o estresse é uma reação do organismo a uma situação que representa 

ameaça. Ao ficar exposto a uma situação ameaçadora o organismo humano emite uma 

resposta. Os fatores externos que ameaçam os indivíduos são chamados estressores e a 

resposta do corpo humano aos estressores é o estresse. 

Segundo a teoria de Selye (1956), o estresse apresenta três estágios: alerta, resistência 

e exaustão (ver Figura 7). Em complemento à Síndrome da Adaptação Geral, a pesquisadora 

brasileira, Marilda Emanuel Novaes Lipp, após desenvolver vários estudos na Pontifícia 

Universidade Católica – PUC – Campinas/ São Paulo/ Brasil, identificou uma quarta fase do 

estresse denominada por ela de fase da “quase-exaustão” (LIPP, 2002, p. 110). A autora 

propôs, então, um modelo complementar ao modelo apresentado por Selye, incluindo a fase 

de quase-exaustão antes da fase de exaustão. Nesse trabalho é adotado o modelo de estresse 

proposto por Seyle e Lipp.  



81 
 

 
 

 

FIGURA 7: Estágios da Síndrome de Adaptação Geral segundo Selye (adaptado de SELYE,1956) 

 

 

O estágio de alerta é uma fase positiva. Consiste em uma resposta do organismo frente 

a um estímulo, ao contato com um “estressor”. O organismo se prepara para lutar contra uma 

situação que se instala (FARIA; GALLO-PENNA, 2009; GOULART; LIPP 2008). Nessa 

fase acontecem várias transformações no organismo humano. Há liberação de adrenalina, o 

que permite maior atenção e focalização das atitudes para atingir determinado objetivo 

(MARTINS, 2007). É comum haver dificuldade para dormir, aumento da tensão muscular e 

da frequência respiratória, irritabilidade, entre outros sintomas (FARIA; GALLO-PENNA, 

2009; MARTINS, 2007). Ocorre perda do equilíbrio interno do organismo, ou seja, da 

homeostase. Quando o estressor permanece por um curto período de tempo, ocorre a 

eliminação da adrenalina e a homeostase é reestabelecida. O bem estar do individuo é então 

mantido (MARTINS, 2007). Nessa fase, o estresse traz consequências positivas em 

decorrência do aumento da atenção e da focalização. Falzon e Sauvagnac (2007) apontam a 

importância do estresse diante da necessidade de resposta às situações exigentes. Porém, se o 

estímulo estressor for intenso ele causará sérios prejuízos à saúde (MELEIRO, 2002).  

 O segundo estágio, o da resistência, ocorre quando o estressor permanece por um 

período de tempo prolongado ou possui grande intensidade. Nesses casos, há uma tentativa de 

adaptação, de reestabelecimento da homeostase. Isso pode causar exaustão, visto que, na 

tentativa de reequilibrar-se, o organismo depreende uma grande quantidade de energia 

(MELEIRO, 2002; MARTINS, 2007; FARIA; GALLO-PENNA, 2009; GOULART; LIPP, 

2008). Segundo Martins (2007), nessa fase podem surgir várias doenças, tais como “picos de 

hipertensão, herpes simples e psoríase e até o diabetes nas pessoas geneticamente predispostas 
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a ele” (MARTINS, 2007, p. 112). Além disso, pode haver comprometimento da memória, 

dores de cabeça, gripes e viroses com maior frequência (FARIA; GALLO-PENNA, 2009).  

Segundo Lipp (2002), entre as fases da resistência e da exaustão, identifica-se a fase 

da quase-exaustão. Nessa fase, inicia-se o processo do adoecimento e “os órgãos que 

possuírem uma maior vulnerabilidade genética ou adquirida passam a mostrar sinais de 

deterioração” (LIPP, 2002, p. 110). Os aspectos físicos e emocionais começam a sofrer 

alterações mais significativas, comprometendo o funcionamento normal do organismo 

(MARTINS, 2007), podendo, os indivíduos, serem acometidos por insônia, sentimentos de 

cansaço e desgaste, redução da criatividade, e, em consequência desses fatores, redução da 

produtividade (FARIA; GALLO-PENNA, 2009). De acordo com Martins (2007), a ansiedade 

é característica dessa fase e as doenças que surgirem na fase de resistência, normalmente, 

tendem a aumentar. 

A fase seguinte é a da exaustão. É a fase mais negativa do estresse, visto que acontece 

um desequilíbrio interior muito intenso (FARIA; GALLO-PENNA, 2009; MARTINS, 2007). 

Há possibilidade de ocorrer exaustão física e psicológica, o que aumenta as chances de 

desenvolvimento de doenças. O adoecimento acontece de acordo com as propensões de cada 

pessoa (GOULART; LIPP, 2008; MELEIRO, 2002), sendo bastante comum depressão, 

úlceras, psoríase, enfarte, hipertensão, diabetes, síndrome do pânico, (LIPP, 2002; FARIA; 

GALLO-PENNA, 2009) problemas de pele e estômago, cardiovasculares, retração de 

gengivas e, em alguns casos, poderá até levar a morte (MARTINS, 2007). A tabela 9 

apresenta uma síntese das teorias sobre estresse citadas anteriormente. 
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TABELA 9: Teorias do Estresse 

Teorias Definições de Estresse 

1 Teoria da Reação de Emergência Estresse é uma reação fisiológica do organismo às situações que 

representam ameaça (CANNON, 1932). 

2 Síndrome da Adaptação Geral – SAG O estresse é uma reação do organismo a uma situação que 

representa ameaça (SELYE, 1956). 

3 Modelo de Estresse de Henry Para cada tipo de reação ao estresse acontecem alterações 

hormonais correspondente no organismo (AIS, 2013). 

4 O modelo de Estresse de Karasek O estresse resulta não apenas de fatores do ambiente de trabalho, 

mas dos efeitos provocados pelas exigências da situação de 

trabalho e do poder de decisão que o indivíduo possui diante 

dessas exigências (KARASEK, 1979). 

5 O Modelo Transacional do Estresse  O estresse surge quando o indíviduo não tem certeza se dispõe de 

recursos suficientes para enfrentar as situações conflituosas 

(LAZARUS; FOOKMAN, 1984). 

6 Teoria da Conservação dos Recursos O estresse surge quando os indivíduos estão em um ambiente que 

ameaça seus recursos pessoais, quando há perda desses recursos 

ou quando o indivíduo realiza uma ação com o intuito de 

aumentar seus meios pessoais e isso não acontece 

(HOBFOLL,1989, p. 516). 

7 Modelo de Estresse de Siegrist O estresse é consequência de um desequilíbrio entre o esforço e a 

recompensa. Quando o esforço é superior à recompensa o 

trabalho é considerado estressante (SIEGRIST, 1996). 

 

 

 As teorias de estresse, apresentadas anteriormente, não são contraditórias, mas 

complementares. Elas têm em comum o fato de atribuírem o surgimento do estresse a um 

fator externo. Essas teorias diferem na medida em que incorporam certas particularidades em 

suas explicações. A teoria de Cannon (1932), assim como a de Lazarus e Fookman (1984), 

identifica as possíveis reações das pessoas diante do estresse. Porém, a de Cannon identifica 

as reações de luta e fuga, enquanto a de Lazarus e Fookman identifica as reações de 

enfrentamento e adaptação. A teoria de estresse de Herry apresenta um elemento novo (AIS, 

2013): propõe que cada alteração hormonal que acontece no organismo está associado a um 

determinado tipo de reação ao estresse. O modelo de estresse proposto por Siegrist (1996) 

propõe que o estresse é consequência de um desequilíbrio entre o esforço e a recompensa. 

Para Karasek (1979), o estresse é consequência do limitado poder de decisão que as pessoas 

possuem em alguns momentos. Segundo Hobfoll (1989), o estresse é consequência de uma 

tentativa frustrada de manutenção dos recursos pessoais, diante de uma situação ameaçadora. 

Selye (1956), por sua vez, em sua teoria, identificou diferentes fases de estresse.  

Essa pesquisa filiou-se ao conceito de estresse apresentado por Selye devido a se tratar 

do estresse biológico, visto que essa pesquisa deteve-se apenas a essa linha de estudo. Outro 

motivo que levou a escolha desse modelo de estresse foi o fato dele ter sido recentemente 

aperfeiçoado pela pesquisadora brasileira Marilda Emanuel Novaes Lipp, que após anos de 
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estudo propôs um modelo de estresse complementar ao modelo apresentado por Selye, 

conforme citado anteriormente, o que o torna bastante atual.  

 

 

3.4.3 Estresse Ocupacional 

 

 

De acordo com a Wolrd Health Organization – WHO (2013), o estresse ocupacional 

consiste nas respostas dos trabalhadores diante das exigências e pressões de seu trabalho, que 

são incompatíveis com os seus conhecimentos e habilidades e desafiam sua capacidade 

(WHO, 2013). O estresse ocupacional está diretamente ligado a sentimentos negativos com 

relação ao trabalho (LIPP, 2002), o que, além de prejudicar a saúde dos trabalhadores, reduz 

seu desempenho e, consequentemente, a qualidade do que é por eles produzido (MILNER; 

KHOZA, 2008).  

Segundo o American Institute of Stress – AIS (2013), o estresse no trabalho é o 

principal tipo de estresse presente entre os americanos adultos. Conforme a Health and Safety 

Executive – HSE (2013), os dados estatísticos da Grã-Bretanha referentes ao período de 2011 

a 2012 revelam que o estresse representa 40% das doenças relacionadas ao trabalho. Na Grã-

Bretanha, os setores de atividade econômica mais atingidos pelo estresse são os de saúde, 

serviços sociais, educação e administração e defesa pública. No Brasil, de acordo com o 

Ministério da Previdência Social (2012), a Reação Grave ao Estresse e Transtornos de 

Adaptação ocupou a vigésima posição entre os acidentes de trabalho em 2012.  

Devido à grande incidência de estresse nos locais de trabalho e pensando na 

necessidade de combatê-lo, em 1999, a Comissão Europeia de saúde e segurança no trabalho 

publicou o “Guia sobre o Estresse Relacionado ao Trabalho: tempero da vida ou beijo da 

morte?”. O guia aponta a necessidade de identificação dos estressores, das reações provocadas 

pelo estresse e de suas consequências para a saúde do trabalhador. Para identificar o estresse 

relacionado às situações de trabalho, suas motivações e consequências é necessário “controlar 

o conteúdo e as condições de nosso trabalho, os termos do contrato, as relações sociais na 

empresa, a saúde, o bem estar e a produtividade” (CE, 1999, p. IX). O guia aponta, ainda, a 

organização do trabalho como um meio para prevenção do estresse e da saúde em geral. Para 

tanto, sugere mudanças organizacionais tais como fornecimento do tempo compatível com a 

realização do trabalho; prescrições claras, recompensas por bom desempenho; espaços para 
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reclamações; tentar conciliar as responsabilidades e a autoridade do trabalhador; ter objetivos 

e valores claros e tentar, na medida do possível adaptar os valores da empresa aos valores do 

trabalhador; levar o trabalhador ao conhecimento do produto final de seu trabalho e à 

satisfação pelo mesmo; promover tolerância, justiça e segurança; eliminar exposição física 

que sejam prejudiciais; analisar ações de busca por saúde realizadas anteriormente para 

verificar os erros e acertos, com vistas a buscar melhorias constantemente (CE, 1999, p. IX-

XI).  

A Organização Internacional do Trabalho – OIT – tem publicado documentos tratando 

da importância da prevenção do estresse no trabalho. No relatório sobre os custos da violência 

e do estresse encomendados pela OIT (HOEL; SPARKS; COOPER, 2001), são apontados os 

custos mensuráveis do estresse. Entre eles estão o aumento dos gastos com saúde, acidentes, 

indenizações e absenteísmo. No que diz respeito aos custos incomensuráveis são apontados os 

danos físicos e psicológicos individuais. Os prejuízos recaem sobre os indivíduos, as 

instituições de trabalho e a sociedade como um todo, visto que há maior propensão ao 

adoecimento, o que traz consequências negativas para toda a esfera social, e perda da 

produtividade, afetando a empresa e toda sua abrangência. No combate ao estresse, são 

indicadas estratégias que não só tentam minimizar as perdas materiais sofridas, mas também 

combinam justiça social com economia, buscando, assim, melhorias para as condições de vida 

e trabalho de empregado e empregador (HOEL; SPARKS; COOPER, 2001).  

 Seguindo a premissa que a organização do trabalho pode ajudar no combate ao 

estresse ocupacional, assim como também pode ser a sua causa, Mendes (2008) afirma:  

 

 

A organização do trabalho pode constituir-se em contextos potencialmente 

estressores, dependendo de como são geridos a divisão e os conteúdos das 

tarefas, as normas, o tempo, o ritmo e os controles, que são resultantes das 

características da cultura organizacional, que fundamenta as prescrições e os 

modos de gestão do trabalho, operacionalizados em modelos específicos de 

organização do trabalho (MENDES, 2008, p.165). 

 

  

Uma organização do trabalho que permita ao trabalhador a percepção da importância e 

necessidade de seu trabalho e das tarefas que lhe são prescritas desencadeará menos estresse. 

Da mesma forma, também gerará menos estresse uma forma de organização que dá 

autonomia para que o trabalhador possa tomar decisões juntamente com o coletivo de 

trabalho, pois, assim, as prescrições não serão vistas apenas como imposições, tampouco 
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como decisões de outros, mas como um objetivo comum, decidido e seguido por todos os 

trabalhadores. Dessa maneira, poderão acontecer transformações na situação de trabalho e 

realização profissional, visto que o trabalhador passa a ter reconhecimento por meio do 

trabalho (MENDES, 2008; LEKA, 2004). 

Um tipo de organização que contribui para o aumento da carga de trabalho propicia o 

surgimento do estresse ocupacional. Falzon (2007) apresenta um modelo que relaciona carga 

de trabalho – conceito discutido anteriormente –, estresse e burnout, conforme Figura 8. 

Segundo o autor, “o estresse é um estado dinâmico expressando um desequilíbrio 

psicofisiológico entre os recursos estimados e as exigências percebidas em situações sob forte 

constrangimento” (FALZON, 2007, p. 149).  

 

 

FIGURA 8: Esquema das relações entre carga, estresse e burnout (FALZON, 2007, p. 150) 

 

 

 Ao realizar a atividade, o sujeito une os constrangimentos da tarefa com seus recursos 

pessoais (físicos ou mentais), o que requer esforço. A carga de trabalho consiste no nível de 

esforço requerido ao realizar uma atividade. O trabalhador utiliza modos operatórios diversos 

com vistas a diminuir o esforço – o que constitui a busca pela saúde. Quando a organização 
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do trabalho permite, o trabalhador, ao fazer suas regulações, pode até mesmo modificar os 

constrangimentos da tarefa. O esforço tem como consequência, entre outras coisas, o 

surgimento da fadiga, conforme discutido anteriormente. O estresse surge quando há um 

grande distanciamento entre constrangimentos e recursos, quando o trabalhador não possui 

mais modos operatórios que permitam continuar sua busca por saúde ou não existe mais 

“margem de manobra quanto às exigências da tarefa” (FALZON, 2007, p. 150). Em situação 

de estresse, os recursos dos indivíduos são mal utilizados, o que aumenta ainda mais a fadiga 

e causa prejuízos à saúde dos trabalhadores (FALZON, 2007, p. 150). O estresse, por sua vez, 

pode conduzir à Síndrome de Burnout. Entretanto, a Síndrome de Burnout não será abordada 

nesse trabalho. 

 Como proposta de prevenção do estresse, Falzon (2007) aponta a necessidade de uma 

ação ergonômica, a qual deve examinar as condições de trabalho com vista a identificar as 

ocorrências de estresse, suas causas e sugerir mudanças que abarquem toda a empresa. A 

intervenção deve fornecer mecanismos para que os indivíduos aprendam a cuidar de si 

mesmos, de modo a prevenir doenças. Os princípios de uma ação ergonômica sobre o estresse 

envolvem, segundo Falzon, a criação de boas condições de trabalho, medir a carga de trabalho 

da maneira mais realística possível, fornecer prescrições claras – objetivo também apontado 

anteriormente pelo guia da Comissão Europeia (1999) – e reservar espaços para que o 

coletivo de trabalho possa interagir, o que permite a regulação da carga de trabalho e a 

construção de uma identidade profissional (FALZON, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

CAPÍTULO 4 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 PERCURSO METODOLÓGICO GERAL 

 

 

Essa sessão refere-se ao percurso metodológico da pesquisa. Nela serão apresentados a 

classificação da pesquisa, o local de realização, a população e amostra, bem como todas as 

etapas que compõem o método da Análise Ergonômica do Trabalho – AET. 

 

 

4.1.1 Classificação da Pesquisa 

 

  

Quanto à natureza dos dados, de acordo com a classificação de Gonsalves (2007), a 

pesquisa é classificada como qualitativa. “A pesquisa qualitativa preocupa-se [...] com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais.” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32). Esse 

tipo de pesquisa pressupõe a indissociável relação entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

individuo (SILVA; MENEZES, 2001). Nesse sentido, os fenômenos são interpretados 

considerando o significado que as ações têm para os sujeitos que as praticam (GONSALVES, 

2007, p. 69). Os dados são coletados diretamente no ambiente natural e o pesquisador é o 

instrumento essencial dessa coleta (SILVA; MENEZES, 2001). Esse trabalho caracteriza-se 

com qualitativo na medida em que fará uso de métodos não quantificáveis que têm por 

objetivo compreender a atividade de trabalho dos professores levando em conta suas 

percepções da mesma. Além disso, seu foco principal são as opiniões e representações sociais 

sobre o tema em estudo (GOMES, 2010).   

Em relação aos objetivos, o estudo tem caráter exploratório, descritivo e explicativo. 

A pesquisa exploratória busca um conhecimento mais aprofundado acerca de um 

objeto de estudo que ainda é pouco explorado, de modo a torná-lo mais explícito (SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009). Desse modo, “fornece dados elementares que dão suporte para a 

realização de estudos mais aprofundados sobre o tema” (GONSALVES, 2007, p. 67). Esse 

estudo tem como foco o estresse em professores do Ensino Fundamental I em Natal/RN, 
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objeto esse que ainda não foi estudado. Assim, fornecerá dados pertinentes para pesquisas 

posteriores. 

A pesquisa descritiva tem por objetivo delinear os fatos e fenômenos de uma dada 

realidade. “Nesse caso, a pesquisa não está interessada no porquê, nas fontes do fenômeno; 

preocupa-se em apresentar suas características.” (GONSALVES, 2007, p. 66). Nesse sentido, 

esse trabalho tem o intuito de descrever as relações existentes entre a atividade de trabalho 

dos sujeitos da pesquisa e o acometimento de sua saúde por estresse. 

A pesquisa explicativa preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência do fenômeno pesquisado (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

Desse modo, o presente estudo classifica-se como explicativo uma vez que se propõe a 

identificar os fatores organizacionais que contribuem para o estresse no grupo estudado.  

No que diz respeito aos procedimentos de coleta de dados, a pesquisa é classificada 

como estudo de caso e pesquisa de campo. O estudo de caso busca conhecer como e porque 

ocorre uma determinada situação, que, por sua vez, é caracterizada como única em muitos 

aspectos, com o propósito de descobrir o que existe de mais essencial e característico nela 

(FONSECA, 2002). Trata-se da investigação de um “fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2010, p. 32).  

Segundo Fonseca (2002), na pesquisa de campo, além da pesquisa bibliográfica e/ou 

documental, é realizada a coleta de dados junto aos pesquisados. Desse modo, há uma 

interação maior com a população em estudo. “nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço 

onde o fenômeno ocorre – ou ocorreu – e reunir um conjunto de informações a serem 

documentadas.” (GONSALVES, 2007, p. 68). 

 Quanto às fontes de coleta de dados  o trabalho classifica-se como pesquisa de campo 

– conforme explicado anteriormente – e documental. A pesquisa documental é um método 

não invasivo que permite ao pesquisador ir além das perspectivas dos sujeitos da pesquisa 

(FLICK, 2009). Conforme Wolf (apud FLICK, 2009), documentos, enquanto fontes de dados, 

são artefatos padronizados na medida em que ocorrem tipicamente em determinados formatos 

como: notas, contratos, rascunhos, etc. A pesquisa documental se deu por meio da análise dos 

seguintes materiais: pautas de reuniões e de reivindicações de greve do Sindicato dos 

Trabalhadores de Educação do Rio Grande do Norte – SINTE/RN; jornal Tribuna do Norte; 

livros de controles de afastamento médico do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

do Município de Natal/RN – NATALPREV; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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– LDB; Plano Nacional de Educação, documento ainda em fase de elaboração e Constituição 

Federal. 

 

 

4.1.2 População e Amostra da Pesquisa 

 

 

A população da pesquisa é composta pelos professores polivalentes de Ensino 

Fundamental I que trabalham em escolas públicas municipal de Natal/RN. Inicialmente foi 

feito um estudo piloto para definição da amostra final aplicando o Questionário do Perfil 

Sócio-Profissional (APÊNDICE 7). A amostra do estudo piloto é constituída pelos 

professores polivalentes que trabalham em vinte escolas selecionadas e que se voluntariaram a 

participar da pesquisa. A amostra da pesquisa é aleatória (realizada por meio de sorteio) e 

estratificada por conglomerado. Foi definida considerando o número de escolas 

(conglomerados) existentes em Natal e não o número de professores. Essa medida foi 

necessária uma vez que não se sabe o número total de professores que atuam no Ensino 

Fundamental I. Em Natal existem cinquenta e seis escolas que possuem Ensino Fundamental 

I. As escolas (conglomerados) foram divididas em quatro estratos correspondentes às quatro 

zonas geográficas da cidade: Norte, Sul, Leste e Oeste. De cada estrato foram selecionadas 

cinco escolas totalizando 20 escolas. A divisão em estratos foi necessária por considerarmos 

que existem diferenças sociais, econômicas e culturais entre as quatro zonas geográficas que 

constituem a cidade e que tais diferenças poderiam influenciar os processos existentes nas 

escolas. Devido à ocorrência de duas greves no decorrer do estudo piloto, a pesquisa teve que 

ser interrompida e a amostra foi redefinida da seguinte forma: Zona Norte = 4 escolas; Zona 

Sul = 4 escolas; Zona Leste = 5 escolas; Zona Oeste = 3 escolas, totalizando 16 escolas.  A 

partir dos resultado do estudo piloto foi definida a amostra final da pesquisa. 

O parâmetro considerado, para efeito de definição do cálculo do tamanho da amostra, 

é p = proporção, por escola (conglomerado), de professores da rede municipal de ensino com 

estresse.  Neste caso, o referido cálculo é dado por:  
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com:    

 n= tamanho da amostra;  

 N= total de escolas da Rede Municipal de Ensino;         

            Nj = total de escolas no j-ésimo estrato, j = 1,2,3,4; 

            ˆ
jp = estimativa da proporção de professores com estresse, por escola (conglomerado), 

no j-ésimo estrato, j = 1, 2, 3, 4; 

 D= 
2
/4, sendo  um limite de erro de estimação de p, que satisfaz:             

                                                                          P( p- p̂  < ) = 0,95  

com p̂ sendo uma estimativa para p. 

Definido n, em seguida é feita a alocação da amostra, ou seja, considerando nj o 

tamanho da amostra no j-ésimo estrato, j = 1, 2, 3, 4, então nj = nwj, sendo:  
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 Através de uma amostragem piloto foram obtidas as estimativas: 1
ˆ 0,7398p  , 

2
ˆ 0,6932p  , 3

ˆ 0,7847p   e 4
ˆ 0,6922p  . Assim, considerando  = 0,15 e fazendo as 

substituições na fórmula de n acima, obtém-se n = 22. Por outro lado, sabe-se que N1 = 25, N2 

= 7, N3 =19 e N4 = 7. Logo, substituindo na formula de wi acima se obtém w1 = 0,43; w2 = 

0,14, w3 = 0,29 e w4 = 0,14. Desta forma, se obtém os tamanhos das amostras para cada um 

dos estratos: n1= 10, n2= 3, n3= 6 e n4= 3. Assim, definiu-se a seguinte amostra final: Zona 

Norte = 10 escolas; Zona Sul = 3 escolas; Zona Leste = 3 escolas; Zona Oeste = 6 escolas. No 

total, 193 professores participaram da pesquisa.  

Para a realização do estudo de caso foi selecionada apenas uma escola. O critério para 

a escolha foi a acesso.  
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4.1.3 Local 

  

 

 A pesquisa foi realizada nas seguintes escolas municipais: Monsenhor José Alves 

Landim, Professora Palmira de Souza, Professora Herly Parente, Irmã Arcângela, Nossa 

Senhora dos Navegantes, Professor Eudo José Alves, Professora Dalva de Oliveira, Malvina 

Cosme, Nossa Senhora da Apresentação, Professora Maria Madalena Xavier de Andrade – 

localizadas na Zona Norte; Professor Antônio Severiano, Professor Arnaldo Monteiro 

Bezerra; Professor Carlos Belo Moreno, Professora Josefa Botelho, São José – localizados na 

Zona Sul; Juvenal Lamartine, Professora Laura Maia, Professora Mareci Gomes dos Santos – 

na Zona Leste; Ferreira Itajubá, Francisco de Assis Varela, Chico Santeiro, Djalma Maranhão, 

Professor Luiz Maranhão Filho, Professor Zuza – localizadas na Zona Oeste. 

 As Figuras 9, 10, 11 e 12 apresentam a localização geográfica das escolas onde a 

pesquisa foi realizada.  

 

 

 

FIGURA 9: Localização Geográfica das Escolas Pesquisadas na Zona Norte de Natal (adaptado de 

https://www.google.com.br/maps) 
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FIGURA 10: Localização Geográfica das Escolas Pesquisadas na Zona Sul de Natal (adaptado de 

https://www.google.com.br/maps) 

 

 

 

FIGURA 11: Localização Geográfica das Escolas Pesquisadas na Zona Leste de Natal (adaptado de 

https://www.google.com.br/maps) 
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FIGURA 12: Localização Geográfica das Escolas Pesquisadas na Zona Oeste de Natal (adaptado de 

https://www.google.com.br/maps) 

 

 

4.2 MÉTODO DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO – AET E CONSTRUÇÃO 

SOCIAL 

 

 

4.2.1 Método da Análise Ergonômica do Trabalho – AET 

 

 

A análise do trabalho, segundo Wisner (2004), surgiu a partir das pesquisas de Pacaud 

que demonstrou que as operações apresentavam variações e que elas se concretizavam em 

função daquelas que são mais urgentes e imperativas, não seguindo a ordem pré-estabelecida. 

Posteriormente, Ombredame e Faverge retomaram esta questão de forma mais abrangente no 

livro A Análise do Trabalho. A partir dessa obra outros estudos surgiram, e nas últimas 

décadas, foi desenvolvida por Wisner e colaboradores uma metodologia validada ao longo de 

pesquisas em diversas áreas. Essa metodologia foi denominada de Análise Ergonômica do 

Trabalho – AET (WISNER, 2004). 
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 A Análise Ergonômica do Trabalho – AET é um método próprio da Ergonomia 

(WISNER, 1987), capaz de revelar a “complexidade do trabalhar” (ABRAÃO et al, 2009, p. 

180). Consiste em um conjunto de procedimentos sistemáticos que permitem transformar 

positivamente as condições de trabalho (VIDAL, 2008), a partir da compreensão das 

atividades desenvolvidas pelos operadores. Para tanto, os pesquisadores utilizam métodos 

observacionais e interacionais e os mais diversos instrumentos de coleta e análise de dados. 

Com a aplicação da AET busca-se manter o equilíbrio entre a eficácia dos sistemas 

produtivos e a saúde dos trabalhadores. Segundo Vidal (2008, p. 31) a AET “é um conjunto 

estruturado de análises intercomplementares dos determinantes da atividade de trabalho das 

pessoas numa organização”. Para Guérin et al (2001), a ação ergonômica não se resume em 

mera aplicação de métodos. Ela deve, segundo os autores, ajustar seus métodos e as condições 

de sua aplicação ao contexto, às questões e ao que foi identificado como estando em jogo. A 

ação ergonômica deve inscrever as possibilidades de transformações do trabalho, que possam 

dar cabo a um processo de elaboração, envolvendo os diferentes atores sociais, com seus 

pontos de vista e interesses próprios (GRÉRIN et al, 2001, p. 6). 

  A AET é um método complexo que se constrói na medida em que é aplicado, 

alterando-se e tomando novas direções conforme as situações apresentam-se aos 

pesquisadores. O método envolve diretamente os sujeitos da pesquisa considerando suas 

opiniões, modos de agir e interesses. 

No Brasil já é reconhecida a necessidade de adequar o ambiente de trabalho ao 

homem. Essa adequação é feita em consonância com a Norma Regulamentadora do Trabalho 

– NR 17 (BRASIL, 1978), a qual rege a AET. A NR – 17 “visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 

eficiente” (BRASIL, 1978, p. 1). Para a correta utilização dessa norma regulamentadora o 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – criou o Manual de Aplicação da NR – 17 

(BRASIL, 2002). 

Com relação à AET, a NR 17 (BRASIL, 1978, p. 1) assegura que, “para avaliar a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 

cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no 

mínimo, as condições de trabalho”. As condições de trabalho citadas pela NR 17 (BRASIL, 

1978, p. 1) “incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de 
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materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à 

própria organização do trabalho”. 

A AET envolve as seguintes etapas: Instrução da Demanda, Modelagem Operante e 

Especificações Ergonômicas (VIDAL, 2008). 

 

 

4.2.1.1 A Instrução da Demanda 

 

 

A Instrução da Demanda refere-se à etapa da AET que busca tornar mais claras as finalidades 

do estudo a ser desenvolvido. É nessa etapa que são melhor definidas as demandas a serem 

analisadas. Para isso, além de considerar os problemas apresentados “o ergonomista deve 

detectar a natureza dos outros problemas potenciais, interrogando-se sobre o grau de 

importância daqueles que foram apontados, e reformular a demanda inicial numa 

problemática de natureza ergonômica, centrada na atividade de trabalho” (GUÉRIN et al, 

2001, p. 89). Para Vidal (2008, p. 36) “os objetivos dessa etapa metodológica são os de 

clarificar a atuação do praticante de Ergonomia e, através disso, melhor caracterizar os 

resultados da AET a serem disponibilizados num contrato”. As subetapas da Instrução da 

Demanda são Demanda Inicial, Análise Global, Reconstrução da Demanda e Demanda 

Ergonômica Negociada. A Tabela 10 apresenta a matriz genérica de instrução da demanda. 
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TABELA 10: Matriz genérica de Instrução da Demanda (CARVALHO, 2010) 
MATRIZ GENÉRICA DE INSTRUÇÃO DA DEMANDA EM UM PROCESSO DE AÇÃO ERGONÔMICA E AET (CARVALHO, 2010)  

ORGANIZAÇÃO PROBLEMAS  

POSSÍVEIS REAIS 

MODOS DE DETECÇÃO DOS PROBLEMAS POSSÍVEIS MODOS DE DETECÇÃO DOS PROBLEMAS REAIS 

Leituras 

 

 Situações de Referência Intuição 

 

Situações Reais 

Métodos Interacionais 

 

Métodos Observacionais 

 

Métodos Interacionais 

 

Métodos Observacionais 

 

Vindos da 

Diretoria 

Vindos dos 

Trabalhadores 

 Vindos da Diretoria  Vindos dos Trabalhadores 

Escolas Públicas 

Municipais de 
Natal/RN 

P1(MARTINS, 

2005); 
P2, P10 e P14, 

P23, P24, P25 e 
P27(SADIR; 

LIPP, 2009); 

P3(COSTA, 
2004);  

P12, P13 e 

P18(CABRAL, 

2009)  

P19, P20 e 

P22(COSTA; 
ROCHA, 2013);  

   P4; P5; P6; 

P7; P8; P9; 
P11; P15; 

P16; P17; 
P21; P26; 

P28; P29. 

 P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; 

P8; P9; P10; P11; P12; P13; 
P14; P15; P16; P17; P18; P19; 

P20; P21; P22; P23; P24; P25; 
P26; P27; P28; P29; P30, 

P31,P32, P33. 

 

P2; P3; P5; P4; P13; P18; 

P19; P20; P27; P29. 
 

  TOTAL DE PROBLEMAS POSSÍVEIS DETECTADOS 

(Conjunto de problemas possíveis detectados) 
TOTAL DE PROBLEMAS REAIS DETECTADOS 

(Conjunto de problemas reais detectados) 

P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P18; P19; P20; P21; 
P22; P23; P24; P25; P26; P27; P28; P29. 

P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P18; 
P19; P20; P21; P22; P23; P24; P25; P26; P27; P28; P29; P30, P31,P32, P33. 

HIPÓTESES DE DEMANDAS 1 

(Demandas Prováveis 1) 

HIPÓTESES DE DEMANDAS 2  

(Demandas Prováveis 2) 

D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17; D18; D19; D20; 
D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29. 

D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10;DP11; D12; D13; D14; D15; D16; 
D17; D18; D19; D20; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30, D31, 

D32, D33. 

TOTAL DE HIPÓTESES DE DEMANDAS  

(Total de Demandas Ergonômicas Prováveis)  

DEP 

D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17; D18; D19; D20; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30, D31,D32, D33. 

Notação: DEPTotal = ∑ Pi (das ORGi) 

DEMANDA ERGONÔMICA NEGOCIADA – DEN 

Em fase de Elaboração. Notação: DEN = ∑ PNi (das ORGi) 

 

LEGENDA: P = Problemas; D = Demanda 
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4.2.1.1.1 Demanda Inicial 

 

 

A Demanda Inicial é o ponto de partida da AET (VIDAL, 2008). Trata-se de uma 

solicitação para resolver um problema de produção, de saúde, segurança e conforto dos 

trabalhadores, bem como dos sistemas produtivos e de sua organização como um todo. A 

Demanda Inicial pode ser Gerencial ou Provocada. A Demanda Gerencial é aquela cuja 

solicitação é feita por alguém que faz parte da empresa (VIDAL, 2008). A demanda é 

denominada Provocada quando a solicitação é feita por alguém externo à empresa. Nesse 

trabalho a demanda inicial foi provocada foi provocada. Essa demanda surgiu a partir da 

realização de pesquisas bibliográficas, da intuição da pesquisadora e de discussões com o 

orientador da pesquisa acerca dos principais problemas de saúde ocupacional enfrentados 

pelos professores de Ensino Fundamental I. Os problemas mais recorrentes apontados pela 

(MARTINS, 2005; MARTINS; AMORIM, 2005; CABRAL, 2009; FARIA; GALLO-

PENNA, 2009; GOULART JÚNIOR; LIPP, 2008; MONTEIRO et al, 2005; REIS et al, 

2005; SOUZA; CASTRO, 2008; LEVY; NUNES SOBRINHO; SOUZA, 2009) são violência 

dos alunos, distanciamento entre trabalho pedagógico prescrito e real, acúmulo de tarefas, 

jornada de trabalho intensa, formação inadequada, distúrbios psíquicos, estresse, Burnout e 

assédio moral.  

Para definir a demanda inicial levou-se em consideração que, conforme a literatura 

apontava (MARTINS, 2007; GOULART JÚNIOR E LIPP, 2008; DAMÁSIO E MELO, 

2009; COSTA E ROCHA, 2013), os professores pesquisados apresentavam, o que 

compromete a qualidade do ensino. A pesquisadora inferiu, a partir da pesquisa bibliográfica, 

que os problemas detectados tinham suas origens na organização do trabalho e todos 

apresentavam grandes chances de provocar estresse. Não se encontrou, no âmbito da cidade 

Natal/RN, assim como em âmbito estadual, nenhuma pesquisa sobre o tema. Dessa forma, 

formulou-se a demanda inicial (provocada) da seguinte maneira: “Analisar a influência dos 

fatores organizacionais no desenvolvimento de estresse em professores de Ensino 

Fundamental I.”. 
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4.2.1.1.2 Análise Global 

 

 

 A Análise Global consiste no levantamento de dados gerais sobre a empresa, tais como 

o contexto social, cultural e econômico no qual a empresa está inserida, as características da 

população de trabalhadores, aspectos legais e normativos, contingências e aspectos 

organizacionais (VIDAL, 2008). Nessa etapa o pesquisador buscará ampliar suas informações 

sobre os principais processos e produtos da empresa, conseguir informações sobre a 

população de trabalhadores, sobre elementos da organização do trabalho, conhecer e engajar 

mais pessoas nos relacionamentos focados ou de suporte, enfim, iniciará a delimitar o terreno 

de sua ação (VIDAL, 2008, p. 117). 

A etapa da Análise Global do presente trabalho consistiu-se em uma pesquisa 

exploratória realizada por meio de pesquisa documental, mapeamento, participação em 

eventos sobre educação, entrevistas com a Secretária Adjunta Pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação – SME – de Natal/RN, com a chefe do Setor de Gestão de Pessoas da 

SME, com o gestor do projeto de Qualidade de vida da SME, com a Diretora do Sindicato de 

Trabalhadores de Educação – SINTE/RN – do Rio Grande do Norte e com professores. 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica para identificar os principais temas abordados com 

relação ao estresse em professores de Ensino Fundamental I e o grau de maturidade dos 

estudos. Com o intuito de identificar os problemas possíveis, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e documental, para entender o cenário de saúde ocupacional do município, 

analisando as discussões sobre o assunto, as políticas e programas públicos sobre a saúde dos 

professores, bem como tentando identificar as causas e quantidade de afastamento por 

adoecimento entre os professores municipais. Paralelo a isso, foi realizado um mapeamento 

para medir o nível de estresse e os principais estressores presentes no local de trabalho do 

grupo estudado.  

 Os problemas reais detectados são apresentados na Tabela 11 e as demandas 

ergonômicas prováveis são apresentadas na Tabela 12. 
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TABELA 11: Problemas Reais Detectados 

PROBLEMAS REAIS DETECTADOS 

PROBLEMAS FONTE 

P1 Jornada de trabalho MARTINS, 

2005/Professores 

P2 Excesso de atividades (sobrecarga de atividades) SADIR; LIPP, 

2009/Professores 

P3 Tempo insuficiente para realizar as tarefas solicitadas COSTA, 2004 

/Professores 

P4 Atividades extraclasse Intuição/Professores 

P5 Atividades extraescolares   Intuição/Professores 

P6 Atividades em fins de semana Intuição/Professores 

P7 Atividades de esforço cognitivo intenso antes do período de 

repouso noturno (período de dormir) 

Intuição/Professores 

P8 Número excessivo de alunos por turma Intuição/Professores 

P9 Número excessivo de turmas Intuição/Professores 

P10 Falta de planejamento SADIR; LIPP, 

2009/Professores 

P11 Falta ou insuficiência de apoio pedagógico Intuição/Professores 

P12 Problemas relativos ao salário CABRAL, 

2009/Professores  

P13 Falta de recursos materiais (pedagógicos) CABRAL, 2009 

/Professores 

P14 Falta de reconhecimento profissional ou imagem profissional 

negativa por parte da sociedade 

SADIR; LIPP, 

2009/Professores  

P15 Falta de reconhecimento de seu trabalho por parte dos colegas de 

trabalho 

Intuição/Professores 

P16 Falta de reconhecimento de seu trabalho por parte da direção da 

escola 

Intuição/Professores 

P17 Falta ou insuficiência de qualificação profissional Intuição/Professores 

P18 Não vejo utilidade em meu trabalho (Falta de perspectiva) CABRAL, 2009 

/Professores 

P19 Dificuldade ou despreparo para lidar com tecnologias COSTA, 2004 

/Professores 

P20 Problemas relacionamento com os alunos COSTA, 

2004/Professores 

P21 Dificuldade no relacionamento com os pais de alunos  Intuição/Professores 

P22 Dificuldade no relacionamento com os colegas de trabalho  COSTA; ROCHA, 

2013/Professores 

P23 Dificuldade no relacionamento com os funcionários da escola SADIR; LIPP, 

2009/Professores 

P24 Dificuldade no relacionamento com a direção da escola SADIR; LIPP, 

2009/Professores 

P25 Conflitos de interesses e valores SADIR; LIPP, 

2009/Professores 

P26 Mobiliários inadequados (cadeiras, birô, etc.) Intuição/Professores 

P27 Condições ambientais inadequada da escola (ruído excessivo, 

calor, iluminação ruim ) 

SADIR; LIPP, 

2009/Professores 

P28 Condições higiênicas e sanitárias inadequadas (sala de aula, 

banheiros etc) 

Intuição/Professores 

P29 Instalações inadequadas ou inexistentes (sala de aula, biblioteca, 

laboratório, áreas de convivência, sala de professores etc) 

Intuição/Professores 

P30 Exigência de alfabetização em 3 anos Professores 
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P31 Falta de priorização da Educação Básica Professores 

P32 Política de inclusão sem dar as condições para que a inclusão 

aconteça 

Professores 

P33 Descumprimento de acordos para a melhoria das condições de 

trabalho. 

Professores 

 

 

TABELA 12: Demandas Ergonômicas Prováveis 

DEMANDAS ERGONÔMICAS PROVÁVEIS 

D1 Analisar a influência da Jornada de trabalho no desenvolvimento de estresse em 

professores de Ensino Fundamental I. 

D2  Analisar a influência da sobrecarga de atividades no desenvolvimento de estresse em 

professores de Ensino Fundamental I. 

D3 Analisar a influencia do tempo insuficiente para realização das tarefas solicitadas no 

desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D4 Analisar a influencia das atividades extraclasses no desenvolvimento de estresse em 

professores de Ensino Fundamental I. 

D5 Analisar a influencia das atividades extraescolares no desenvolvimento de estresse em 

professores de Ensino Fundamental I. 

D6 Analisar a influencia das atividades em fins de semana no desenvolvimento de estresse 

em professores de Ensino Fundamental I. 

D7 Analisar a influencia das atividades de esforço cognitivo intenso antes do período de 

repouso noturno no desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental 

I. 

D8 Analisar a influência do número excessivo de alunos por turma no desenvolvimento de 

estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D9 Analisar a influência do número excessivo de turmas no desenvolvimento de estresse 

em professores de Ensino Fundamental I. 

D10 Analisar a influência da falta de planejamento no desenvolvimento de estresse em 

professores de Ensino Fundamental I. 

D11 Analisar a influência da falta ou insuficiência de apoio pedagógico no desenvolvimento 

de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D12 Analisar a influência dos problemas relativos ao salário no desenvolvimento de estresse 

em professores de Ensino Fundamental I. 

D13 Analisar a influência da falta de recursos materiais (pedagógicos) no desenvolvimento 

de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D14 Analisar a influência da falta de reconhecimento profissional ou imagem profissional 

negativa por parte da sociedade no desenvolvimento de estresse em professores de 

Ensino Fundamental I. 

D15 Analisar a influência da falta de reconhecimento de seu trabalho por parte dos colegas 

de trabalho no desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D16 Analisar a influência da falta de reconhecimento de seu trabalho por parte da direção da 

escola no desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D17 Analisar a influência da falta ou insuficiência de qualificação profissional no 

desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D18 Analisar a influência Falta de perspectiva profissional no desenvolvimento de estresse 

em professores de Ensino Fundamental I. 

D19 Analisar a influência da dificuldade ou despreparo para lidar com tecnologias no 

desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D20 Analisar a influência dos problemas relacionamento com os alunos no desenvolvimento 

de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D21 Analisar a influência da dificuldade no relacionamento com os pais de alunos no 
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desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I.  

D22 Analisar a influência da dificuldade no relacionamento com os colegas de trabalho no 

desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D23 Analisar a influência da dificuldade no relacionamento com os funcionários da escola 

no desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D24 Analisar a influência da dificuldade no relacionamento com a direção da escola no 

desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D25 Analisar a influência dos conflitos de interesses e valores no desenvolvimento de 

estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D26 Analisar a influência dos mobiliários inadequados da escola no desenvolvimento de 

estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D27 Analisar a influência das condições ambientais inadequada da escola no 

desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D28 Analisar a influência das condições higiênicas e sanitárias inadequadas no 

desenvolvimento de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D29 Analisar a influência das instalações inadequadas ou inexistentes no desenvolvimento 

de estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D30 Analisar a influência da exigência de alfabetização em 3 anos no desenvolvimento de 

estresse em professores de Ensino Fundamental I. no desenvolvimento de estresse em 

professores de Ensino Fundamental I. 

D31 Analisar a influência da falta de priorização da Educação Básica no desenvolvimento de 

estresse em professores de Ensino Fundamental I. 

D32 Analisar a influência da exigência de inclusão nas escolas sem a disponibilização de 

condições para que a inclusão aconteça no desenvolvimento de estresse em professores 

de Ensino Fundamental I. 

D33 Analisar a influência do descumprimento de acordos de melhoria das condições de 

trabalho, firmados entre governo e escola, no desenvolvimento de estresse em 

professores de Ensino Fundamental I. 

 

 

4.2.1.1.3 Reconstrução da Demanda  

 

 

Tendo analisado a Demanda Inicial de forma global, fazendo as pesquisas e 

ponderações necessárias, o pesquisador visualizará de maneira mais clara os determinantes da 

situação de trabalho e fará emergir os reais problemas. Essa etapa é denominada 

Reconstrução da Demanda. A importância dessa etapa deve-se ao fato de que nem sempre as 

limitações apontadas pela demanda inicial correspondem às encontradas na situação de 

trabalho concreta. Nesse ponto, o trabalho do pesquisador consiste, literalmente, em 

reconstruir a demanda, passando a uma Demanda Ergonômica. A partir da demanda que lhe 

foi dada, ou provocada, o pesquisador fará observações no local de trabalho tentando 

identificar a “representatividade do autor da demanda, origem da demanda” (WISNER, 1987, 

p. 29), levantando problemas, reformulando os problemas da demanda inicial, buscando 

outros interlocutores (VIDAL, 2008; GUÉRIN, 2001, ABRAHÃO, 1993). “A reformulação 
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da demanda pelo ergonomista procura relacionar uma diversidade de desafios, que ele 

identificou junto a seus interlocutores, e propõe um quadro para sua ação.” (DANIELLOU; 

BÉGUIN, 2007, p. 292), passando, então, à Demanda Ergonômica (Negociada). 

 

 

4.2.1.1.4 Demanda Ergonômica (Negociada) 

 

 

Essa etapa é resultante da análise da demanda inicial e de sua reconstrução a partir das 

observações e interações com os diversos atores envolvidos. Consiste em uma nova maneira 

de observar os problemas levantados no local da pesquisa, podendo inclusive alterar 

complemente o foco inicial do estudo e seu objeto. Nessa etapa defini-se “o que a Ergonomia 

pode efetivamente vir a fazer naquela empresa” (VIDAL, 2008, p. 175), quais os reais 

problemas a serem investigados. 

 As demandas ergonômicas identificadas por meio da análise global consistem em 

analisar a influência de fatores organizacionais no desenvolvimento de estresse em 

professores de Ensino Fundamental I.  

Os fatores organizacionais intuídos pela pesquisadora são atividades extraclasse, 

atividades extraescolares, atividades em fins de semana, atividades de esforço cognitivo 

intenso antes do período de repouso noturno (período de dormir), número excessivo de alunos 

por turma, número excessivo de turmas, falta ou insuficiência de apoio pedagógico, falta de 

reconhecimento de seu trabalho por parte dos colegas de trabalho, falta de reconhecimento de 

seu trabalho por parte da direção da escola, falta ou insuficiência de qualificação profissional, 

dificuldade no relacionamento com os pais de alunos, condições higiênicas e sanitárias 

inadequadas e instalações inadequadas ou inexistentes.  

A literatura (MARTINS, 2005; CABRAL, 2009; COSTA, 2004; COSTA; ROCHA, 

2013; SADIR; LIPP, 2009) aponta como fatores estressores os problemas relativos ao salário, 

jornada de trabalho, excesso de atividades (sobrecarga de atividades), falta de planejamento, 

falta de reconhecimento profissional ou imagem profissional negativa por parte da sociedade, 

dificuldade no relacionamento com os funcionários da escola, dificuldade no relacionamento 

com a direção da escola, conflitos de interesses e valores, mobiliários inadequados, condições 

ambientais inadequada da escola, dificuldade no relacionamento com os colegas de trabalho, 

falta de perspectiva no trabalho, dificuldade ou despreparo para lidar com tecnologias, 
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problemas relacionamento com os alunos, tempo insuficiente para realizar as tarefas 

solicitadas e falta de recursos materiais (pedagógicos).  

Os professores pesquisados no mapeamento, por sua vez, citaram, no questionário 

sócio-profissional (APÊNDICE 7), como principais estressores a exigência de alfabetização 

em três anos, a falta de priorização da Educação Básica, exigência de Política de Inclusão sem 

que as condições para isso sejam fornecidas e o fato do governo descumprir acordos para a 

melhoria de suas condições de trabalho.  

Os fatores apontados pela literatura e pela intuição da pesquisadora foram confirmados 

pelos professores pesquisados. A demanda ergonômica negociada foi elaborada com base na 

frequência com que os referidos fatores organizacionais foram apontados pelos professores 

como principais responsáveis pelo seu estresse e com base na exequibilidade da análise de tais 

fatores, o que foi negociado com a direção da escola, coordenadores e professor que 

participaram do estudo de caso.   

A finalização do processo de instrução da demanda requer a firmação de um contrato 

entre o requerente e o pesquisador. Esse contrato deve especificar a questão, os prazos e 

resposta, os meios disponíveis e os critérios de sucesso (WISNER, 1994) envolvidos na 

pesquisa. Nesse trabalho a demanda negociada foi: “a influência dos problemas relacionados 

com os alunos e o tempo insuficiente para realizar as tarefas solicitadas no desenvolvimento 

de estresse em professores de Ensino Fundamental I”. 

 

 

4.2.1.2 A Modelagem Operante 

 

 

Após a Instrução da Demanda, tendo conhecimento do funcionamento da empresa na 

qual está sendo desenvolvida a pesquisa e de suas características globais, o pesquisador 

poderá iniciar a análise da atividade propriamente dita. Essa etapa é denominada Modelagem 

Operante, a qual se subdivide em Análise Focal e Análise Focada. 

A Análise Focal inicia com a focalização, na qual são escolhidas as situações que 

serão analisadas. O pesquisador não deve escolher as situações a analisar com base apenas no 

que seus interlocutores relataram, mas deve definir critérios que sejam condizentes com a 

problemática trabalhada e com a estrutura do local da pesquisa (GUÉRIN et al, 2001). Desse 

modo a ação ergonômica será mais eficaz. Na focalização o pesquisador deverá identificar os 
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fatores de carga de trabalho dos sujeitos da pesquisa (VIDAL, 2008). A Análise Focal 

culmina no pré-diagnóstico que consiste numa primeira explicação dos problemas 

encontrados e na indicação de elementos sobre os quais a análise ergonômica poderá 

debruçar-se (VIDAL, 2008). “O pré-diagnóstico é a primeira síntese importante da análise 

ergonômica e ela deve servir como o balanço da intervenção ou do estudo até esse ponto.” 

(VIDAL, 2008, p. 220). 

Nesse trabalho, na etapa de Análise Focal foram escolhidas as seguintes situações 

críticas a serem analisadas: Problemas relacionados com os alunos (citado por 82,69% dos 

professores pesquisados como sendo fator estressor de sua atividade de trabalho) e Tempo 

insuficiente para realizar as tarefas solicitadas (citado por 48,07% dos pesquisados). Essas 

situações foram escolhidas segundo o critério de queixas apontadas na pesquisa exploratória 

realizada (mapeamento).  

Ao final da Análise Focal o Pré-diagnóstico foi formulado da seguinte maneira: Por 

meio da realização de oito sessões de observações abertas, que totalizaram 32 horas, e de 

conversas com a professora pesquisada, que aconteciam após cada sessão de observação, 

constatou-se que nos momentos em que a professora escreve no quadro, explica conteúdos ou 

realiza atendimento individualizado (nas mesas dos alunos) os alunos ficam dispersos e 

envolvem-se em conversas paralelas, o que pode explicar o fato da professora precisar 

interromper a realização de tais atividades (na tentativa de reestabelecer a ordem na sala de 

aula). Outro aspecto constatado foi o fato da professora possuir uma jornada de trabalho 

intensa, (possui dois vínculos empregatícios, participa de programa de formação continuada 

nos fins de semana e possui uma jornada de trabalhos extra destinada aos trabalhos 

domésticos), o que não lhe dá tempo suficiente para realizar as tarefas solicitadas. Isso explica 

o fato da professora preparar materiais para a aula no decorrer da própria aula. Esses fatores 

explicam, ainda, o cansaço, a irritabilidade e o estresse demonstrados pela professora no 

decorres da aula.  

Durante a Análise Focada é realizada a apreciação sistemática da atividade de trabalho 

a partir do pré-diagnóstico elaborado durante a Análise Focal. Para a realização dessa análise 

são definidos os observáveis da pesquisa. Os observáveis são “um artifício que permite 

conceituar fenômenos a partir de fatos da situação de trabalho, permitindo quantificações a 

partir das quais as argumentações e sua estruturação em demonstrações passa a ser feita” 

(VIDAL, 2008, p. 234). Os observáveis estão presentes nas respostas comportamentais dos 
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trabalhadores frente às situações que se apresentam durante a realização das tarefas e podem 

ser mensurados qualitativamente ou quantitativamente (VIDAL, 2008). 

Nesse trabalho, na etapa de Análise Focada constatou-se, por meio de observações e 

de conversas com a professora pesquisada, que as situações em que ocorre o maior número de 

interações entre aluno e professor são os momentos em que a professora escreve no quadro 

rotina do dia no quadro, alunos copiam nas agendas e professora corrige em cada mesinha, 

explica e corrige tarefas e quando os alunos retornam do recreio. Dessa forma, essas são as 

situações mais adequadas para a análise da relação professor/ aluno. Para a realização 

sistemática dessas situações foram definidos os seguintes observáveis: verbalizações e 

interrupção de tarefas. 

 Ainda na Análise Focada, constatou-se, por meio de observações, que as situações em 

que o professor confecciona materiais para a aula ao mesmo tempo em que realiza outras 

tarefas e as situações em que o professor não consegue realizar todas as tarefas planejadas 

para a aula são aquelas em que o professor demonstra insuficiência de tempo. Para a análise 

sistemática dessas situações foram definidos os seguintes observáveis: ações do professor e 

verbalizações. 

 

 

4.2.1.3 Validação e Restituição 

 

 

Ao longo da AET são realizadas validações e restituições das apreciações feitas pelos 

pesquisadores. Os resultados da AET são apresentados aos sujeitos da pesquisa para serem 

discutidos e validados por eles. A validação consiste na confirmação, por parte dos 

observados, de que os resultados condizem com a realidade (VIDAL, 2008). Todo o 

conhecimento produzido é restituído aos participantes da pesquisa. Nesse trabalho 

aconteceram duas sessões de validação e restituição na etapa do estudo de caso.  

Após a realização da análise sistemática da atividade, o diagnóstico final é elaborado. 

A próxima etapa é a das Especificações Ergonômicas.  
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4.2.1.4 Especificações Ergonômicas 

 

 

As Especificações Ergonômicas consistem em um conjunto de proposições e 

especificações apontadas pelos pesquisadores com o intuito de transformar positivamente o 

trabalho. Essas especificações serão apresentadas por meio do Caderno de Encargos, o qual 

deverá conter as especificações necessárias para melhorar o trabalho dos professores de 

Ensino Fundamental I de modo a otimizar a sua saúde ocupacional. Após a elaboração das 

especificações um diagnóstico conclusivo é emitido. As Especificações Ergonômicas 

apontadas nesse trabalho foram: Aumento do número de professores em sala de aula e 

designar um tempo maior para planejamento e preparação das aulas. 

O seguinte diagnóstico foi elaborado: O fato da professora preparar matérias para a 

aula no decorrer da própria aula, interromper a realização da aula na tentativa de reestabelecer 

a ordem na sala de aula e o aparente cansaço, irritabilidade e estresse demonstrados pela 

professora no decorres da aula é explicado pelo mal comportamento dos alunos, que ficam 

dispersos e envolvem-se em conversas paralelas, e pala insuficiência de tempo para realizar as 

tarefas solicitadas. Esses aspectos da atividade de trabalho da professora pesquisada podem 

ser notados por meio dos observáveis: ações do professor e verbalizações, interrupção de 

tarefas. 

 

 

4.2.2 Construção social 

 

 

 A Construção Social é um processo que perpassa toda a AET com o objetivo de 

facilitar a aplicação do método. Inicia no momento em que o pesquisador tem os primeiros 

contatos com a instituição na qual o estudo será desenvolvido. Nesse momento o pesquisador 

identifica os atores envolvidos e define seu posicionamento com relação a eles. Esse 

posicionamento não é fixo, podendo alterar-se no decorrer da pesquisa (DANIELLOU; 

BÉGUIN, 2007). 

 A construção social é “uma estrutura de ação, de natureza participativa, técnica e 

gerencial” (VIDAL, 2008, p. 69) que busca envolver a população estudada para que ela 
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colabore fornecendo as informações necessárias ao entendimento de sua atividade de trabalho 

e validando o conhecimento produzido. 

 Vidal (2008) classifica os diversos atores envolvidos na AET em quatro grupos, os 

quais apresentam natureza e composição distintas. Esses grupos são denominados “Grupo de 

Ação Ergonômica (GAE)”, “Grupo de Suporte (GS)”, “Grupo de Acompanhamento (GA)” e 

“Grupos de Foco (GFs)” (VIDAL, 2008, p. 69). O esquema da construção social para 

realização da Análise Global é apresentado na Figura 13.  

 

 

FIGURA 13: Esquema da Construção Social da Análise Global. Adaptado de Vidal (2008, p. 70) 
 

 

4.2.2.1 Grupo de Ação Ergonômica (GAE) 

 

 

 O Grupo de Ação Ergonômica – GAE – é formado pelas pessoas responsáveis pelo 

desenvolvimento da AET. O GAE divide-se em equipe interna e equipe externa. A equipe 

interna é composta por pessoas interessadas em desenvolver o estudo e que fazem parte da 

instituição em questão. “Esse grupo deverá ser objeto de uma formação aprofundada nos 
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conceitos, métodos e técnicas da Ergonomia” (VIDAL, 2008). Nesse trabalho a equipe interna 

é representada pelos diretores e coordenadores pedagógicos das escolas e pela Coordenadora 

Adjunta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação – SME – de Natal/RN. Os diretores 

e coordenadores pedagógicos contribuíram significativamente com a pesquisa, na medida em 

que mediaram o contato com os professores e alteraram o funcionamento normal das 

instituições para que as entrevistas  fossem realizadas. A coordenadora adjunta pedagógica 

possibilitou a pesquisa exploratória na SME, uma vez que mediou o contato com pessoas de 

difícil acesso e que não apresentaram interesse em colaborar com a pesquisa. A equipe 

externa é formada por pessoas que não fazem parte da instituição, as quais precisam articular-

se constantemente com a equipe interna (VIDAL, 2008). A equipe externa é formada pela 

mestranda em Engenharia da Produção e três alunos de Iniciação Científica vinculados ao 

Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia – GREPE da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. 

 

 

4.2.2.2 Grupo de Suporte (GS) 

 

 

 De acordo com Vidal (VIDAL, 2008), o Grupo de Suporte – GS – é composto pelas 

pessoas que detém o poder de decisão na instituição. Esse grupo trabalha de forma conjunta 

com o GAE visto que esse último precisa reportar-se constantemente ao GS para que ele 

aprove suas ações. Nesse sentido, o GA é formado pela Secretária Adjunta Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação – SME – de Natal/RN, pela diretora do Sindicato dos 

Trabalhadores de Educação do RN – SINTE/RN – e pela diretora do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores do Município de Natal/RN – NATALPREV. 

 

 

4.2.2.3 Grupo de Acompanhamento (GA) 

 

 

 O Grupo de Acompanhamento – GA – é constituído por pessoas com autoridade 

técnica para tomar decisões durante toda a ação ergonômica (VIDAL, 2008). O GA é formado 

pelo professor orientador dessa pesquisa.  
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4.2.2.4 Grupos de Foco (GFs) 

 

 

 Segundo Vidal (2008), os Grupos de Foco – GFs – são formados por pessoas que 

participam da pesquisa contribuindo com o levantamento de dados e validando as 

informações obtidas. O grupo de foco é composto por todos os professores de Ensino 

Fundamental I que trabalham nas vinte escolas selecionadas e que se voluntariaram a 

participar da pesquisa, pelos diretores das escolas, funcionários da SME, funcionários do 

SINTE/RN e funcionários da NATALPREV. 

 

 

4.2.2.5 Cronologia da Construção Social 

 

 

O processo de construção social dessa pesquisa, desenvolvido para a realização da 

etapa de análise global, apresentou várias dificuldades. A cronologia da construção social é 

apresentado na Tabela 13. A tabela apresenta apenas momentos-chave, pois essa etapa 

perpassa todos os momentos de desenvolvimento da AET. 

 

 

TABELA 13: Cronologia da Construção Social. 

ATIVIDADE DATA 

Participação na Assembleia dos Professores Municipal promovida pelo SINTE/RN. 

1° contato com a diretora do SINTE/RN e com os professores municipais. 

20/05/2013 

Primeiro contato com a SME. Reunião com a chefe de gabinete da SME a quem foi 

exposto o projeto de pesquisa e entregue o pedido de autorização para realização da 

mesma. 

20/05/2013 

Primeiro contato com o SINTE/RN para tentativa de falar com diretora. 24/05/2013 

Reunião com diretora do SINTE/RN, entrega do pedido de autorização para 

realização de pesquisa documental no SINTE/RN. A autorização foi concedida 

imediatamente. 

27/05/2013 

Novo contato com a SME. Fui direcionada para a sala da assistente da secretária 

adjunta pedagógica. Em seguida fui dirigida ao setor de protocolo para verificar se o 

pedido de autorização tinha sido entregue a secretária adjunta pedagógica, o qual foi 

confirmado. 

27/05/2013 

Novo contato com a SME.  Solicitaram à pesquisadora maiores explicações sobre a 

pesquisa, o qual foi entregue imediatamente, pois, na ocasião, já tinha levado uma 

cópia do projeto de pesquisa.  

03/06/2013 

Nova tentativa de marcar entrevista com diretora do SINTE/RN e coletar dados sem 

sucesso. 

06/06/2013 

Novo contato com a SME. Foi solicitado à pesquisadora um novo pedido de 10/06/2013 
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autorização, o qual deveria ser feito com base em um modelo que seria cedido por e-

mail pela SME. 

Nova tentativa de marcar entrevista com diretora do SINTE/RN. 12/06/2013 

Solicitação do modelo do pedido de autorização à SME. 17/06/2013 

Marquei entrevista com diretora do SINTE/RN. 18/06/2013 

Por motivos superiores a diretora do SINTE/RN não compareceu à entrevista. 21/06/2013 

Nova solicitação do modelo para pedido de autorização à SME. 24/06/2013 

Nova tentativa de marcar entrevista com diretora do SINTE/RN. 27/06/2013 

Nova tentativa de marcar entrevista com diretora do SINTE/RN. 03/07/2013 

Entrega do novo pedido de autorização à SME.  10/07/2013 

Nova tentativa de marcar entrevista com diretora do SINTE/RN. 11/07/2013 

Reunião na SME para apresentar o projeto de pesquisa. 22/07/2013 

Nova tentativa de marcar entrevista com diretora do SINTE/RN. 05/08/2013 

Primeiro contato com o setor de Gestão de Pessoas da SME durante o qual a 

secretária adjunta pedagógica apresentou-me à chefe do setor. Reunião com a chefe 

do setor.  

06/08/2013 

Primeiro contato com o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município 

de Natal/RN – NATALPREV.  

16/08/2013 

Reunião com a diretora da NATALPREV, a qual foi explicado o projeto e pedido 

autorização para realização de pesquisa. 

21/08/2013 

Reunião com a secretária da NATALPREV.  23/08/2013 

Reunião com a secretária adjunta pedagógica da SME. 28/08/2013 

Novo contato com o Setor de Gestão de Pessoas da SME, acompanhada pela 

secretária adjunta pedagógica. Interação com as secretárias, pois a chefe do setor não 

estava presente. 

28/08/2013 

Reunião com a chefe Setor de Gestão de Pessoas da SME. 02/09/2013 

Reunião com a chefe da Junta Médica Municipal, que não havia sido informada 

sobre a pesquisa. 

16/09/2013 

Ligação para a SME para solicitação do modelo do novo pedido de autorização para 

realizar a pesquisa nas escolas.  

18/08/2013 

Reunião na SME. Entrega de novo pedido de autorização para realizar pesquisa em 

escolas.  

19/09/2013 

Reunião com a assistente da secretária adjunta pedagógica da SME. 24/09/2013 

Reunião com a chefe do setor de Gestão de Pessoas da SME. 25/09/2013 

Reunião com a secretária adjunta pedagógica da SME. 11/10/2013 

Pesquisa nas escolas. Conversas com diretores, coordenadores e professores e 

aplicação de instrumentos de pesquisa. 

15/10/2013 a 

01/08/2014 

Desenvolvimento do estudo de caso na escola selecionada.  01/08/2014 a 

29/12/2011 

 

 

Inicialmente, a construção social foi desenvolvida nas Assembleias dos Professores 

Municipais realizadas pelo SINTE/RN, as quais acontecerem nos dias 20 e 27 de maio de 

2013. Na ocasião ocorreu o primeiro contato com os lideres do SINTE/RN e com os 

professores.  

A construção social no SINTE/RN, iniciada na Assembleia dos Professores 

Municipais, teve continuidade no dia 24 de maio de 2013 quando a pesquisadora foi ao 

referido sindicato. 
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Junto a Secretaria Municipal de Educação a construção social iniciou no dia 20 de 

maio de 2013 e estendeu-se ao longo de toda a pesquisa. Na SME a pesquisa aconteceu nas 

seguintes subsecretarias Secretaria Adjunta Pedagógica e Secretaria de Gestão de Pessoas. 

A construção social no Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 

Natal/RN – NATALPREV – teve início no dia 16 de agosto de 2013 e estendeu-se até o dia 

20 de agosto de 2014, quando a coleta de dados foi concluída.  

Nas escolas onde foi realizada parte da análise global, a construção social iniciava com 

um diálogo com os gestores, coordenadores pedagógicos e professores, por meio do qual era 

apresentado o projeto e explicada a relevância da pesquisa.  

Para a realização da modelagem operante e apresentação do caderno de encargos o 

processo de construção social se deu por meio da interação com os diretores e coordenadores 

das escolas e com os professores, de modo que eles se engajem no estudo voluntariando-se a 

participar da pesquisa. O esquema da construção social para a modelagem operante é 

apresentado na Figura 14. 

 

 

 
FIGURA 14: Esquema da Construção Social para Realização da Modelagem Operante.  

Adaptado de Vidal (2008, p. 70). 

 

 

4.2.3 Matriz de Materiais e Métodos 

 

 

A Tabela 14 apresenta a matriz de materiais e métodos utilizados na pesquisa. 
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TABELA 14: Matriz de Materiais e Métodos aplicados à AET (adaptado de CARVALHO, 2010) 
MATRIZ DE MATERIAIS E MÉTODOS APLICADOS PARA A AET  

ETAPAS 
O QUE COLETOU/SERÁ 

COLETADO 

 

FONTE 

 

OBJETIVO 
ABORDAGEM  

MÉTODO E 

TÉCNICA 

APLICADA  

 

 

MATERIAIS  
 

COM QUEM 

INTERAGIU 
ENQUADRAMENTO 

LEGISLATIVO/NORMATIVO 

 

ANEXOS/ 

APÊNDICES 

1. Instrução da 

demanda 

Dados sobre os 

principais problemas 

enfrentados pelos 

professores. 

 

Artigos 

Científicos, 

livros. 

 

Identificar os  

principais problemas 

enfrentados pelos 

professores. 

 

Qualitativa 

 

Pesquisa 

bibliográfica. 

 

Livros e artigos. 

 

Professores 

municipais. 

 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

Depoimento de 
professores.  

 

Professores Entender a percepção 
dos professores sobre 

os principais 
problemas presentes 

em sua situação de 

trabalho.  

Qualitativa Métodos 
interacionais 

Conversações e 
Entrevistas. 

Roteiro de tópicos 
para conversações e 

roteiro para 
entrevista. 

Professores 
municipais. 

 
 

 
_ 

 
 

 
_ 

2. Análise Global 1 Estudos sobre estresse 
em professores.  

 

1 Artigos 
científicos, 

livros, 

monografias, 

dissertações 

e teses. 

 

1 Identificar os 
estudos antecedentes 

sobre estresse em 

professores e os 

principais aspectos 

abordados 

 

1 Qualitativa 
 

1 Pesquisa 
Bibliográfica 

1 Bases de dados da 
CAPES, livros, 

monografias, 

dissertações e teses. 

 

Professores  
 

 

_ 

 
 

 

_ 

2 Dados sobre Estresse 

 

2 Órgãos 

responsáveis 

por estudo 
de saúde 

ocupacional 

e de estresse  
 

2 Identificar os 

principais dados 

sobre estresse em 
professores 

 

2 Quantitativa 2 Pesquisa 

Bibliográfica 

 

2 Sites 

 

 

 

_ 

 

 

 
_ 

 

 

 
_ 

3 Níveis de estresse dos 

professores de Ensino 

Fundamental I 
 

3 

Professores 

 

3 Identificar o nível 

de estresse dos 

professores de Ensino 
Fundamental I 

 

3 Quantitativa 

 

3 Métodos 

interacionais – 

aplicação de 
questionários. 

 

3 Inventário de 

Sintomas de 

Estresse para 
Adultos de Lipp. 

3 Professores de 

ensino fundamental 

I. 
 

 

_ 

 

 

ANEXO 1 

4 Principais estressores 
presentes no local de 

trabalho. 

 

4 
Professores 

 

4 Identificar os 
pPrincipais 

estressores presentes 

no local de trabalho 
do grupo estudado   

 

4 Quantitativa 
 

4 Métodos 
interacionais – 

aplicação de 

questionários. 
 

4 Questionário 
sócio-profissional 

elaborado para essa 

pesquisa.  
 

4 Professores de 
ensino fundamental 

I. 

 

 
 

_ 

 
 

APÊNDICE 7 

5 Dados de afastamento 
de professores de por 

adoecimento entre os 

anos de 2010 e 2014 

5 Arquivos 
da Junta 

Médica 

Municipal 

5 Identificar o 
número e causas de 

adoecimento entre os 

professores 
municipais 

5 Quantitativa 5 Pesquisa 
Documental 

5 Bloco de 
anotações e caneta 

5 Secretária da Junta 
Médica Municipal 

 
_ 
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3. Análise da 

Atividade  

Atividade de trabalho 

dos professores de 
Ensino Fundamental I. 

Professores Analisar a atividade 

de trabalho dos 
professores. 

Qualitativa Métodos 

Observacionais 
(Mapeamentos 

abertos) 

Métodos 
Interacionais 

(Conversção, 

autoconfrontação, 
entrevistas). 

Filmadora, 

gravador, blocos de 
anotação, maquinas 

fotográfica, 

questionário 
socioprofissional, o 

protocolo de tempo 

das atividades 
diárias e Roteiro 

Dinâmico de Ação 

Conversacional. 

Professores de 

Ensino Fundamental 
I da rede municipal 

de Ensino de 

Natal/RN. 

 

 
 

 

 
_ 

 

 
 

 

 
ANEXO 2 

APÊNDICE 8 

3.1 Pré-

Diagnóstico e 

Diagnóstico 

Trabalho prescrito, 

divisão de tarefas, 

comunicação e 
cooperação entre 

professores, 

funcionários e direção. 
Relacionamento com 

alunos e pais de alunos. 

Influência da estrutura 
física das escolas no 

desenvolvimento do 

trabalho.  
 

Professores Analisar a atividade 

de trabalho dos 

professores de modo 
a identificar seus 

principais 

determinantes. 

Qualitativa Métodos 

Observacionais 

(Mapeamentos 
abertos) 

Métodos 

Interacionais 
(Conversação, 

autoconfrontação, 

entrevistas). 

Filmadora, 

gravador, blocos de 

anotação, maquinas 
fotográfica, 

questionário 

socioprofissional, 
protocolo de tempo 

das atividades 

diárias e Roteiro 
Dinâmico de Ação 

Conversacional. 

Professores de 

Ensino Fundamental 

I da rede municipal 
de Ensino de 

Natal/RN. 

 

 

 
 

 

_ 

 

 

 
 

ANEXO 2 

APÊNDICE 8 

4. Memorial 

descritivo das 
transformações ou 

Caderno de Encargos 

ou Lista de 
Recomendações 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

5. Projeto 

Proposto para a 

situação futura 

Grau de aceitabilidade 

dos professores e 

direção da escola das 

mudanças propostas. 

Professores 

municipais. 

Elaboração de 

proposta de 

organização do 

trabalho dos 

professores. 

Qualitativa Métodos 

observacionais 

(levantamentos 

orientados) e 

interacionais 

(entrevistas 
coletivas) 

Gravador, 

filmadora, blocos de 

anotações.  

Professores 

municipais. 

 

 

 

_ 
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O processo de coleta de dados, desenvolvido na instrução da demanda deu-se por meio 

de métodos observacionais e interacionais. Vidal (2008) classifica os métodos de análise 

global nessas duas categorias. 

 

 

4.2.3.1 Métodos observacionais  

  

 

De acordo com Vidal (2008), os métodos observacionais são utilizados na análise 

global da AET como uma preparação do campo de pesquisa para a utilização de métodos 

interacionais. Nesse sentido, possuem um caráter tático e estratégico. 

Do ponto de vista tático estes métodos propiciam registros e dados que terão grande 

utilidade para alguns dos métodos interacionais. Do ponto de vista estratégico o emprego de 

métodos observacionais permite uma familiarização da equipe de Ergonomia com a situação 

de trabalho e seus agentes (VIDAL, 2008, p. 118).     

 De maneira geral, os métodos observacionais consistem na realização de um conjunto 

de observações orientadas para a identificação dos principais problemas apresentados pela 

empresa na qual está sendo desenvolvida a pesquisa. Vidal (2008, p. 118) divide os métodos 

observacionais em três grupos: “mapeamentos abertos”, “levantamentos orientados” e 

“análises macroergonômicas”. Os mapeamentos abertos comportam um conjunto de métodos 

que permitem uma visão da totalidade dos problemas da empresa. Os levantamentos 

orientados sucedem os mapeamentos abertos, pois consiste num “aprofundamento dos 

levantamentos iniciais, quando isso se faz necessário” (VIDAL, 2008, p. 125). As análises 

macroergonômicas têm por objetivo avaliar os processos organizacionais utilizando a 

macroErgonomia. Essa avaliação pode se dar por meio da “análise organizacional” ou 

“análise do clima organizacional” (VIDAL, 2008, p. 129). Nessa pesquisa foram realizados 

mapeamentos abertos nas Conferências Municipais e Estaduais de Educação, nas Assembleias 

dos Professores Municipais, nos Congressos de Educação e nas escolas onde foi realizada a 

análise global.  
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4.2.3.2 Métodos interacionais  

 

 

 Segundo Vidal (2008, p. 140), os métodos interacionais são “métodos de coleta, 

análise e tratamento de enunciados discursivos existentes na organização onde se faz a AET”. 

Os métodos interacionais, ao contrário dos métodos observacionais, permitem que os 

trabalhadores cooperem ativamente durante as intervenções ergonômicas. Esses métodos 

também possibilitam o conhecimento da percepção dos trabalhadores e das regulações 

realizadas mediante sua atividade de trabalho (VIDAL, 2008). Ainda, conforme Vidal (2008, 

p. 140), os métodos interacionais mais utilizados na AET são “as entrevistas estruturadas, os 

roteiros dinâmicos, a técnica de incidente critico, a análise coletiva e a conversação”. Nesse 

trabalho foram utilizadas análises conversacionais, entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE 

6) e aplicação de questionários (APÊNDICE 7).  

 

 

4.2.3.3 Coleta de Dados 

 

 

Na etapa da instrução da demanda foram coletadas informações sobre os problemas 

enfrentados pelos professores em seus locais de trabalho com o objetivo de identificar os 

principais problemas apontados pela literatura e analisar a percepção dos professores sobre os 

mesmos.  Essa coleta se deu por meio de pesquisa bibliográfica em artigos Científicos 

disponíveis no Portal de Periódicos CAPES e em livros, bem como por meio do depoimento 

de professores, coletados através de observações (método observacional) e conversações 

(método interacional) realizadas durante as Assembleias dos Professores Municipais 

realizadas pelo SINTE/RN e por meio de entrevistas (método interacional) realizadas durante 

os Seminários de Educação, evento promovido por um grupo de professores que não possui 

vínculo com o SINTE/RN. Durante as entrevistas foram utilizados roteiros contendo tópicos 

para discussão (APÊNDICE 6).  

Desenvolveu-se ainda um levantamento acerca das políticas e programas de saúde 

ocupacional para professores. Esse levantamento aconteceu nas subsecretarias da SME, no 

SINTE/RN, em jornais locais e nos documentos que regem a educação nacional. Nessa etapa, 

foram utilizadas apenas abordagens qualitativas. Realizaram-se observações (método 
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observacional) nas conferências de educação que tinham por finalidade a elaboração do Plano 

Nacional de Educação, documento base para elaboração de diretrizes para a educação 

nacional. Foram coletados os principais pontos discutidos sobre saúde ocupacional, entre 

outros temas. 

Durante a realização da análise global, partindo da demanda de estresse em 

professores do Ensino Fundamental I, foram levantados estudos e dados estatísticos sobre o 

tema. Essa pesquisa bibliográfica e documental foi realizada em artigos científicos, livros, 

monografias, dissertações, teses e sites especializados no assunto. Esta etapa teve como 

objetivo identificar os estudos antecedentes e os aspectos abordados, além de levantar os 

principais dados estatísticos sobre estresse.  

Ainda na fase de análise global foi realizado um levantamento dos dados de 

afastamento de professores por adoecimento entre os anos de 2010 e 2013 com o objetivo de 

identificar a quantidade e as causas desses afastamentos. A fonte da pesquisa são os arquivos 

da Junta Médica Municipal. Esse levantamento apresenta abordagem quantitativa. 

Com o objetivo de obter uma visão mais geral sobre o quadro de estresse entre os 

professores de Ensino Fundamental I do município de Natal, foi realizado um mapeamento do 

estresse e dos principais estressores presentes nos locais de trabalho. No mapeamento foi 

utilizada a abordagem quantitativa e métodos interacionais. Os dados foram coletados junto 

aos professores por meio da aplicação de questionários. Para medir o nível de estresse do 

grupo estudado foi utilizado o “Inventário de Sintomas de Stress” – ISSL (LIPP, 2000) 

(ANEXO 1). Para identificar os principais estressores foi aplicado um questionário sócio-

profissional (APÊNDICE 7) elaborado para essa pesquisa. 

Na etapa da Modelagem Operante foi desenvolvido um estudo de caso. Foram 

empregadas abordagens qualitativas e quantitativas. Foram utilizados métodos 

observacionais, como mapeamentos abertos e levantamentos orientados, e interacionais, como 

análise conversacional, autoconfrontação e entrevistas individuais. Durante as observações do 

trabalho dos professores foram realizados registros manuais, filmagens e gravações. Quanto 

aos materiais, foram utilizados blocos de anotação, máquinas fotográfica, filmadora, gravador, 

e foi aplicado o questionário sócio-profissional (APÊNDICE 7), o protocolo de tempo das 

atividades diárias (FISCHER; SILVA-COSTA; SALDANHA; CARVALHO, 2011) (ANEXO 

2) e o Roteiro Dinâmico de Ação Conversacional (APÊNDICE 8). A pesquisa de campo na 

escola selecionada teve início no dia 01 de agosto de 2014 e finalizou no dia 29 de dezembro 

de 2014. No dia 01 de julho de 2014 foi realizada uma reunião com a diretora da escola e os 
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professores durante a qual foi exposto o projeto e foi feito o convite para que as professoras 

participassem do estudo de caso. Apenas uma professora se voluntariou a participar. Durante 

o estudo de caso foram realizados 5 mapeamentos abertos nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de 

agosto com a finalidade de conhecer o funcionamento da escola e a rotina dos professores. Os 

materiais utilizados nos mapeamentos foram máquinas fotográficas, bloco de anotações e 

caneta. Ao todo foram realizadas 32 horas de observações das aulas ministradas pela 

professora envolvida na pesquisa. As observações aconteceram nos dias 04, 05, 06, 07, 12, 20 

e 27 de agosto de 2014 e nos dias 1, 2 e 3 de setembro de 2014. O critério utilizado para 

definir os dias de observação foi a conveniência, visto que a professora pesquisada afirmou 

que ao longo de todo o ano letivo, a rotina em sala de aula permanece praticamente igual. 

Ocorre um aumento de carga de trabalho no mês de dezembro. Porém esse aumento é do 

trabalho individual realizado em casa. Na sala aula a rotina se mantém constante. Durante as 

observações foram realizadas filmagens e anotações. Após as observações aconteciam ações 

conversacionais e confrontações. Essas atividades realizadas imediatamente após as aulas 

duraram poucos minutos, haja vista que a professora precisava se deslocar para a outra escola 

em que trabalhava. O material utilizado durante as mesmas foi um bloco de anotações e 

caneta. Foram realizadas duas sessões de validação e restituição nos dias e 03 de novembro de 

2014 e 29 de dezembro de 2014. No dia 03 de novembro a sessão aconteceu na casa da 

pesquisada, pois a mesma dispôs de tempo para receber a pesquisadora nesse dia devido às 

aulas em uma das escolas em que trabalha terem sido suspensas. No dia 29 de dezembro a 

sessão de validação e restituição aconteceu na escola. Todos os professores foram convidados 

a participar, porém apenas a professora pesquisada participou. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS 

 

 

No Brasil existem 2.101.408 professores trabalhando na Educação Básica. 443.405 

professores trabalham na Educação Infantil, 1.405.552 no Ensino Fundamental, 497.797 

Ensino Médio, 71.896 na Educação Profissional, 29.492 na Educação Especial e 253.630 na 

Educação de Jovens e Adultos (INEP, 2012). 

 

 

5.1 PERFIL SÓCIO-PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

Dos 1.405.552 professores que trabalham no Ensino Fundamental brasileiro, 22.863 

estão concentrados no Estado do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, 12.135 

professores atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 12.208 atuam nos anos finais. 

Isso demonstra que 1480 professores atuam tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do 

Ensino Fundamental (INEP, 2012). 

Como pode ser observado na Figura 15, com relação ao gênero, 11,31% dos 

professores dos anos iniciais Ensino Fundamental do Rio Grande do Norte são do sexo 

masculino e 88,69% são do sexo feminino (INEP, 2012).  

 

 

 

FIGURA 15: Gênero dos Professores de Ensino Fundamental I do Rio Grande do Norte (INEP, 2012) 
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Com relação à faixa etária, 4,37% tem até 24 anos, 20,68% tem de 25 a 32 anos 

27,53% tem de 33 a 40 anos, 35,24% tem de 41 a 50 anos e 12,38% tem mais de 50 anos 

(INEP, 2012) (ver Figura 16). 83,45% dos professores tem de 25 a 50 anos.  

 

 

 

FIGURA 16: Faixa Etária dos Professores de Ensino Fundamental I do Rio Grande do Norte (INEP, 2012) 

 

 

Com relação ao nível de escolaridade (ver Figura 17), 0,25% dos professores 

concluíram apenas o Ensino Fundamental, 8,53% concluíram apenas o Ensino Médio, 17,27% 

concluíram o Ensino Médio e o Magistério e 73,95% concluíram o Ensino Superior (INEP, 

2012).  

 

 

 

FIGURA 17: Nível de Escolaridade dos Professores de Ensino Fundamental I  

do Rio Grande do Norte (INEP, 2012) 
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Com relação ao número de escolas em que os professores trabalham (ver Figura 18) 

92,66% trabalham em apenas uma escola, 7,18% trabalham em duas, 0,11% trabalham em 

três, 0,03% trabalham em quatro e 0,02% trabalham em cinco escolas (INEP, 2012). 83,43% 

dos professores trabalham apenas um expediente, enquanto que 16,57% trabalham dois 

expedientes (ver Figura 19) (INEP, 2012).  

 

 

 

FIGURA 18: Quantidade de Escolas do Rio Grande do Norte com Professores de  

Ensino Fundamental I (INEP, 2012) 

 

  

 
FIGURA 19: Número de Expedientes Trabalhados pelos Professores de Ensino Fundamental I  

do Rio Grande do Norte (INEP, 2012) 

 

 

Série1

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Uma
Escola

Duas
Escolas

Três
Escolas

Quatro
Escolas

Cinco
Escolas

Série1

83,43% 

16,57% 

Um Expediente

Dois Expedientes



122 
 

 
 

Quanto à dependência administrativa das escolas onde os professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental trabalham 0,21% pertencem à Rede Federal de Ensino, 6,45% à Rede 

Estadual, 58,07 à Rede Municipal e 25,27% à Rede Privada (INEP, 2012) (ver Figura 20). 

 

 

 

FIGURA 20: Dependência Administrativa das Escolas do Rio Grande do Norte que Oferecem  

Ensino Fundamental I (INEP, 2012) 

 

 

5.2 PERFIL DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL I DE NATAL/RN 

 

 

5.2.1 Aspectos sócio-profissionais 

 

 A população pesquisada nas cinco escolas de Natal/RN é composta por 193 

professores. Deste total, 95% é do sexo feminino e 5% do sexo masculino, conforme 

apresentado na Figura 21. 54% dos professores são casados, 25% é solteiro, 15% é 

divorciado, 2% é viúvo e 4% possui outro tipo de relacionamento que não foi declarado 

(Figura 22).  
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FIGURA 21: Gênero dos Professores de Ensino Fundamental I de Natal/RN  

(FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

 
FIGURA 22: Estado Civil dos Professores de Ensino Fundamental I das Escolas Selecionadas de Natal (FONTE: 

Pesquisa de Campo). 

 

  

O número de filhos dos professores é apresentado na Figura 23. 2% possui mais de 

três filhos. Os professores que têm três filhos representam 8%. 28% têm dois filhos. Os 

professores que têm 1 filho representam 24% e os professores que não tem filhos representam 

38%.  
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FIGURA 23: Número de Filhos dos Professores de Ensino Fundamental I das Escolas Selecionadas  

de Natal (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

No que se refere à faixa etária, 1% da população possui entre 66 e 70 anos. Essa 

mesma porcentagem é apresentada pelas idades entre 61 e 65 anos. 2% dos professores têm 

entre 20 e 4 anos de idade, enquanto 6% têm entre 51 e 55 anos. Professores de 56 a 60 anos 

representam 9% dessa população. Os professores com idade de 36 a 40 e 25 a 30 anos de 

idade representam, respectivamente, 12% e 14%. Professores de 31 a 35 anos e 41 a 45 anos 

representam, ambos, 16%. 23% dos professores têm entre 46 e 50 anos de idade (Figura 23).  

 

 

 
FIGURA 24: Faixa Etária dos Professores de Ensino Fundamental I das Escolas Selecionadas  

de Natal (FONTE: Pesquisa de Campo). 
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A maior parte dos professores pesquisados, 57%, possui especialização completa. 

Apenas uma pequena parcela dessa população, 3%, possui ensino superior incompleto. Em 

contra partida, 24% possui ensino superior completo. 8% dos professores estão fazendo 

Cursos de Especialização e 6% possui Curso de Especialização incompleto. 2% dos 

professores possuem mestrado completo (Figura 25). 

 

 

 
FIGURA 25: Nível de Escolaridade dos Professores de Ensino Fundamental I das Escolas Selecionadas  

de Natal (FONTE: Pesquisa de Campo). 

  

 

Quando perguntados sobre a quantidade de vínculos que possuíam como professores 

54% afirmaram que possuem dois vínculos e 46% possuem apenas um vínculo (Figura 26). 

Além de trabalharem como professores, 12% dos pesquisados possuem outro emprego, como 

demonstrado na Figura 27.  
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FIGURA 26: Quantidade de Vínculos dos Professores Pesquisados 

 (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

 
FIGURA 27: Quantidade de Empregos dos Professores Pesquisados (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

 Considerando a quantidade de vínculos empregatícios de cada professor e a carga 

horária de todos esses vínculos, fez-se um calculo para descobrir a carga horária média 

trabalhada pelos professores. Obteve-se uma média de 41,08 horas aula semanais por 

professor. O nível salarial dos professores é apresentado na Figura 28. 2% dos professores 

ganha entre 1/2 e 1 salário mínimo, 4% entre 10 e 20 salários, 6% entre 1 e 2 salários e 17% 

entre 2 e 3 salários, 31% entre 5 e 10 salários e 40% entre 3 e 5 salários.   
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FIGURA 28: Nível Salarial dos Professores (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

5.2.2 Formação Continuada 

 

 

 No tocante à formação, 47% dos entrevistados estavam participando de programas de 

formação financiados pelo governo (Figura 29). 28% dos professores afirmaram que sempre 

realizam formação por conta própria, 34% quase sempre, 16% quase nunca, 18% afirmou que 

nunca realiza formação continuada por conta própria e 4% foi indiferente à pergunta (Figura 

30).  

 

 

 
FIGURA 29: Professores que Participam de Programas de Formação Continuada Financiados pelo Governo 

(FONTE: Pesquisa de Campo). 
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FIGURA 30: Professores que Realizam Formação Continuada por Conta Própria (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

5.2.3 Saúde e Segurança do Trabalho 

 

 

 Dos professores pesquisados, conforme apresentado na Figura 31, 24% afirmou nunca 

ter a sensação de que as exigências de seu trabalho são superiores às suas condições de 

resposta, 35% disse que quase nunca tem essa sensação, 25% mencionou que quase sempre 

tem essa percepção com relação ao seu trabalho, 4% relataram que sempre tem essa sensação 

e 12% declarou-se indiferente ao assunto. 

 

 

 
FIGURA 31: Sensação de que as exigências do trabalho são superiores as condições de resposta  

(FONTE: Pesquisa de Campo). 
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A Figura 32 apresenta a porcentagem de professores que têm sentimento de 

incapacidade com relação ao seu trabalho. 34% afirmou nunca ter tido esse sentimento, 

enquanto 40% relatou que quase nunca o tem. 15% afirma ter esse sentimento quase sempre, 

3% sempre tem sentimento de incapacidade e 8% afirmou ser indiferente ao assunto. 

 

 

 
FIGURA 32: Sentimento de Incapacidade com Relação ao Trabalho (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

 Quando perguntados se haviam adoecido nos últimos cinco anos, 72% afirmaram que 

sim e 28% que não, como pode ser observado na Figura 33. 63% dos professores pesquisados 

que adoeceram nos últimos cinco anos não se afastaram do trabalho durante o período de 

adoecimento (Figura 34). 
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FIGURA 33: Adoeceu nos Últimos Cinco Anos (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

 

FIGURA 34: Afastou-se do Trabalho Durante a Doença (FONTE: Pesquisa de Campo). 
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FIGURA 35: Qual a doença? (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

A Figura 36 apresenta a percepção dos professores com relação à sua saúde no 

trabalho. 50% afirmou que o trabalho quase sempre contribui para seu adoecimento, 12% 
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afirmou que o trabalho sempre contribui para seu adoecimento, 13% disse quase nunca 

contribui, 10% afirmou nunca contribui e 15% declarou-se indiferente ao assunto. 

 

 

 
FIGURA 36: Percepção dos Professores sobre a Influência de seu Trabalho para seu Adoecimento  

(FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

 A Figura 37 apresenta a ocorrência de agressões no local de trabalho. Entre os 

pesquisados, 33% já sofreram algum tipo de agressão física ou verbal por parte de alguém ou 

foram os autores da agressão. Como pode ser observado na Figura 38, os mesmos atribuíram 

a ocorrência das agressões: à indisciplina dos alunos (34,78%), falta de limite e de orientação 

familiar (26,08%), falta de conhecimento dos pais (13,05%), alto nível de estresse dos 

professores e demais funcionários (8,7%), promessa de uma nova função na escola (4,34%), 

valores sociais dissociados (4,34%), localização da escola em bairro violento (4,34%) e falta 

de comunicação entre o corpo escolar (4,34%). 
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FIGURA 37: Agressões no Local de Trabalho (FONTE: Pesquisa de Campo) 

 

 

 

FIGURA 38: Motivo das Agressões no Local de Trabalho (FONTE: Pesquisa de Campo). 
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5.3 AFASTAMENTO MÉDICO DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 

NATAL/RN 

 

 

 Os dados de afastamento de professores de 2010 a 2013, coletados nos arquivos da 

Junta Médica Municipal, revelam que, dos registros de causas de afastamento do ano de 2010, 

53,29% refere-se à Secretaria Municipal de Educação – SME, 44,70% às demais secretarias 

municipais e 1,99% não informa as secretarias. No ano de 2011, as anotações referentes à 

SME representam 56,19%. Às demais secretarias correspondem 43,68% das anotações e 

0,12% às secretarias não informadas. Em 2012, 49,44% das anotações se referem à SME, 

50,24% às demais secretarias e 0,32% às secretarias não informadas. No ano de 2013, as 

anotações referentes à SME representam 43,79%. Às demais secretarias correspondem 

44,94% das anotações e 1,27% às secretarias não informadas. Esses dados são apresentados 

na Figura 39. 

 

 

 
FIGURA 39: Quantidade de Registros de Afastamento Médico por Secretarias  

em de 2010, 2011, 2012 e 2013 (FONTE: Pesquisa de Campo). 
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referem-se à professores e 8,47% à funcionários. Já em 2013, o número de registros referentes 

a professores é 89,59% e o referente a funcionários 10,41%, como apresentado na Figura 40.  

 

 

 
FIGURA 40: Porcentagem de Registros de Afastamento Médico de Professores e Funcionários  

em 2010, 2011, 2012 e 2013 (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

A principal causa de afastamento médico de professores de Ensino Fundamental, tanto 

no ano de 2010 quanto nos anos de 2011, 2012 e 2013 foram os Transtornos Mentais e 

Comportamentais, que correspondem, respectivamente, a 32,76%, 26,24% 28,21% e 30,93%. 

A segunda causa de afastamento médico no período pesquisado foram as Doenças do Sistema 

Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo. Em 2010 essas doenças representaram 20,67% dos 

afastamentos, 20,24% em 2011, 15,54% em 2012 e em 2013 17,16%. Essas causas de 

afastamento, bem como outras de menor incidência são apresentadas na Figura 41. 

O total de dias de afastamento dos professores da rede municipal de ensino de 

Natal/RN em 2010 é 80.012 dias. Em 2011 esse número caiu para 26.633 dias. Em 2012 o 

total de dias é 69.814. Em 2013 o total de dias é 82.369.  

Para calcular o valor gasto pela Secretaria Municipal de Educação – SME – entre os 

anos de 2010 e 2013 com professores substitutos, fez-se a conversão dos dias de afastamento 

em meses. Para o cálculo do ano de 2011, considerou-se o valor salarial de R$ 1.040,12, valor 

mensal pago aos professores temporários selecionados no ano de 2011, com carga horária de 

20 horas semanais, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 002/2011 (SME, 2014). 

Para o cálculo do ano de 2012, o valor salarial considerado foi R$ 1.213,02, valor pago aos 
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professores no ano de 2012, também com carga horária semanal de 20 horas, de acordo com o 

Edital de Concurso Público nº 001/2012 (SME, 2014). Não foi encontrado nenhum edital de 

processo seletivo para professores temporário nos anos de 2010 e 2013. Dessa forma, para a 

realização do cálculo referente ao ano de 2010, tomou-se como referencia o mesmo valor 

pago em 2011. Para o cálculo referente ao ano de 2013, considerou-se o valor pago 2012. 

Após a realização do cálculo, foram obtidos os seguintes resultados: 2010 = R$ 2.774.069,38; 

2011 = R$ 923.383,86; 2012 = R$ 2.822.859,27; 2013 = R$ 3.330.508, 14. 

Deve-se ressaltar que, os números apresentados anteriormente não são exatos, mas 

estimados. Esses valores são utilizados apenas para que se tenha uma ideia aproximada dos 

gastos, provenientes de contratação de professores substitutos, da SME/Natal, em virtude do 

afastamento médico de professores. Os cálculos foram feitos com base nas seguintes 

suposições: todos os professores afastados de suas atividades normais em sala de aula entre os 

anos de 2010 e 2013 foram substituídos; a carga horária dos professores substitutos 

contratados entre os anos de 2010 e 2013 é de 20 horas semanais. Dessa maneira, os valores 

gastos pela Secretaria Municipal de Educação – SME, entre os anos de 2010 e 2013, com 

contratação de professores substitutos, apresentados por essa pesquisa, tratam apenas de uma 

estimativa.  
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FIGURA 41: Causas de Afastamento dos Professores de Ensino Fundamental em 2010, 2011, 2012 e 2013 (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

LEGENDA DA FIGURA 41: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CIDs 
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5.4 ESTRESSE EM PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL I DE NATAL/RN 

 

 

No mapeamento realizado para identificar o nível de estresse do grupo pesquisado e os 

principais estressores presentes no local de trabalho, os resultados, apresentados na Figura 42, 

43, 44 e 45 demonstraram que, na Zona Leste 71,88% dos professores pesquisados apresenta 

estresse; na Zona Oeste, 70,73%; na Zona Norte, 66,33% e na Zona Sul, 65%.   

 

 

 

FIGURA 42: Número de Professores com Estresse na Zona Leste (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

 
FIGURA 43: Número de Professores com Estresse na Zona Oeste (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

71,88% 

20,12% 

Com Estresse

Sem Estresse

70,73% 

29,27% 

Com Estresse

Sem Estresse



139 
 

 
 

 
FIGURA 44: Número de Professores com Estresse na Zona Norte (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

 
FIGURA 45: Número de Professores com Estresse na Zona Sul (FONTE: Pesquisa de Campo). 

 

 

Entre os professores da Zona Leste que têm estresse, apenas 4,35% estão na fase de 

alerta, fase positiva que não apresenta risco à saúde. 82,61% estão na fase de resistência, 

quando há adoecimento. 13,04% estão na fase de exaustão, fase em que há maior 

probabilidade de adoecimento e pode haver exaustão física e psicológica. Na Zona Oeste, dos 

professores pesquisados, 6,90% estão na fase de alerta, 48,27% na de resistência e 44,83% na 

de exaustão. 3,08% dos professores pesquisados na Zona Norte estão na fase de alerta, 

78,46% na fase de resistência e 18,46% na fase de exaustão. Dos professores da Zona Sul, 

69% estão na fase de resistência e 31% na de exaustão (ver Figuras 46, 47, 48 e 49). 
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FIGURA 46: Fases do Estresse dos Professores da Zona Leste (Fonte: Pesquisa de Campo) 

 

 

 
FIGURA 47: Fases do Estresse dos Professores da Zona Oeste (Fonte: Pesquisa de Campo) 

 

 

 
FIGURA 48: Fases do Estresse dos Professores da Zona Norte (Fonte: Pesquisa de Campo) 
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FIGURA 49: Fases do Estresse dos Professores da Zona Sul (Fonte: Pesquisa de Campo) 

 

 

5.5 PRINCIPAIS ESTRESSORES PRESENTES NO LOCAL DE TRABALHO 

 

 

A Tabela 15 apresenta os estressores citados pelos professores das Zonas Leste, Oeste, 

Norte e Sul, com o respectivo percentual de professores que os identificaram nas escolas onde 

trabalham.  
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TABELA 15: Principais Estressores Presentes no Local de Trabalho dos Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino das 

Leste, Oeste, Norte e Sul de Natal/RN/BR Segundo a Opinião dos Professores Pesquisados 

Categorias Principais Estressores Presentes no Local de Trabalho Porcentagem 

Leste Oeste Norte Sul 

Relacionamento Problemas relacionados com alunos; 81,25% 80,95% 100% 85,71% 

Dificuldade no relacionamento com a direção da escola; 18,75% 16,67% 25,51% 28,57% 

Dificuldade no relacionamento com pais de alunos; 71,87% 61,90% 77,55% 71,43% 

Dificuldade no relacionamento com outros professores; 25,00% 42,86% 18,37% 85,71% 

Dificuldade no relacionamento com os funcionários da 

escola; 

18,75% 11,90% 23,47% 33,33% 

Conflitos de interesses e valores; 12,5% 21,43% 5,10% 14,29% 

Falta de reconhecimento de seu trabalho por parte dos 

colegas de trabalho; 

18,75% 16,67% 17,35% 42,86% 

Falta de reconhecimento de seu trabalho por parte da 

direção da escola; 

3,12% 14,29% 6,12% 33,33% 

Estrutura Física Condições ambientais inadequada da escola (ruído 

excessivo, calor, iluminação ruim, etc.); 

78,10% 30,95% 51,02% 71,43% 

Mobiliários inadequados (cadeiras, birô, etc.); 40,62% 33,33% 31,63% 47,62% 

Condições higiênicas e sanitárias inadequadas (ruído 

excessivo, calor, iluminação ruim, etc.); 

40,62% - 32,65% 28,57% 

Instalações físicas inadequadas ou inexistentes sala de 

aula, biblioteca, laboratório, áreas de convivência, sala 

de professores etc.); 

37,5% 23,81% 40,82% 66,67% 

Falta de recursos materiais (pedagógicos); 43,75% 35,71% 41,84% 47,62% 

Falta de estrutura para aulas práticas; - - - 4,76% 

Organização do 

Trabalho 

Atividades em fins de semana; 65,62% 61,90% 44,90% 66,67% 

Atividades extraclasse; 43,75% 40,48% 33,67% 57,14% 

Atividades extraescolares 46,87% 30,95% 30,61% - 

Tempo insuficiente para realizar as tarefas solicitadas; 50,00% 54,76% 32,65% 53,85% 

Jornada de trabalho; 43,75% 23,81% 25,51% - 

Excesso de atividades (sobrecarga de atividades); 43,75% 47,62% 36,73% - 

Número excessivo de alunos por turma; 34,37% 40,48% 28,57% 57,14% 

Falta ou insuficiência de apoio pedagógico; 28,12% 14,29% 26,53% 42,86% 

Número excessivo de turmas; 3,12% 2,38% 17,35% 33,33% 
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Atividades de esforço cognitivo intenso antes do 

período de repouso noturno. 

43,75% 35,71% 32,65% 57,14% 

Falta de planejamento 18,75% 11,90% 13,27% 9,52% 

Governo Salários baixos e pagos com atraso; 68,75% 47,62% 42,86% 57,14% 

Exigência de alfabetização em 3 anos sem levar em 

conta as condições da criança e da escola; 

9,37% - - - 

Exigência de aprovação de alunos que não atingiram a 

aprendizagem esperada; 

6,25% - - - 

Desvalorização profissional; 6,25% - - - 

Falta de priorização da educação básica; 9,37% - - - 

Política de inclusão sem dar as condições para que a 

inclusão aconteça; 

9,37% - - - 

Progressão automática dos alunos do 1º ao 3º ano - - - 4,76% 

Bolsa Família como forma de manter alunos na escola - - - 4,76% 

Descumprimento da lei do piso salarial - 2,38% - 4,76% 

Impacto do IDEB - 2,38% - - 

Acordos para a melhoria das condições de trabalho são 

firmados, mas não são cumpridos. 

- 2,38% - - 

Política de inclusão sem dar as condições para que a 

inclusão aconteça 

- 4,76% - - 

Sociedade Falta de reconhecimento profissional ou imagem 

profissional negativa por parte da sociedade 

65,62% 

 

42,86% 34,69% 85,71% 

Trabalho infantil - 2,38% - - 

Formação Dificuldade ou despreparo para lidar com tecnologias; 21,87% - 12,24% 19,05% 

Cursos com cargo horária exaustiva; 3,12% - - - 

Falta ou insuficiência de qualificação profissional; 15,62% 4,76% 6,12% 33,33% 

Despreparo para lidar com alunos com necessidades 

educacionais especiais 

- 16,67% 2,04% - 

Motivos Pessoais Não vejo utilidade em meu trabalho; 3,12% - - - 
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Entre os professores da Zona Leste de Natal (81,25%) que citaram problemas 

relacionados com alunos, 3,84% citaram pouca assiduidade dos alunos, 3,84% citam as 

péssimas condições financeiras dos alunos, 73,07% relataram problemas de aprendizagem, 

92,30% mencionaram a desmotivação ou desinteresse dos alunos e 76,92% citaram os 

problemas comportamentais. 

Os problemas ligados à dificuldade no relacionamento com a direção da escola são: 

burocracia excessiva (83,33%), cobrança excessiva por resultados (50%), falta de apoio 

(33,33%) e relação autoritária (16,66%). 

As dificuldades no relacionamento com os pais de alunos, citadas pelos professores, 

foram: falta de participação na vida escolar (100%), cobranças excessivas com relação ao 

professor (8,69%) e violência (13,04%). 

Dos pesquisados que mencionaram a dificuldade no relacionamento com outros 

professores, 50% citaram a indiferença dos colegas de trabalho, 50% citaram a falta de 

colaboração e 37,5% citaram falta de comunicação. 

No tocante à dificuldade no relacionamento com os funcionários da escola, 16,66% 

relataram a falta de colaboração e 100% citaram a falta de qualificação dos funcionários. 

Entre os professores da Zona Oeste de Natal (80,95%) que citaram problemas 

relacionados com alunos, 2,94% citaram pouca assiduidade dos alunos, 85,29% relataram 

problemas de aprendizagem, 88,24% mencionaram a desmotivação ou desinteresse dos alunos 

e 94,12% citaram os problemas comportamentais. 

Os problemas ligados à dificuldade no relacionamento com a direção da escola são: 

burocracia excessiva (57,14%), cobrança excessiva por resultados (28,57%), falta de apoio 

(14,29%), relação autoritária (85,71%) e indiferença (28,57%). 

As dificuldades no relacionamento com os pais de alunos, citadas pelos professores, 

foram: falta de participação na vida escolar (100%), cobranças excessivas com relação ao 

professor (15,38%) e violência (26,92%). 

Dos pesquisados que mencionaram a dificuldade no relacionamento com outros 

professores, 33,33% citaram a indiferença dos colegas de trabalho, 38,89% citaram a falta de 

colaboração e 38,89% citaram falta de comunicação. 

No tocante à dificuldade no relacionamento com os funcionários da escola, 40% 

relataram a falta de colaboração, 40% apontaram a falta de comunicação, 60% citaram a falta 

de qualificação dos funcionários e 80% citaram a indiferença dos funcionários. 
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Entre os professores da Zona Norte de Natal (100%) que citaram problemas 

relacionados com alunos, 2,04% citaram pouca assiduidade dos alunos, 61,22% relataram 

problemas de aprendizagem, 61,22% mencionaram a desmotivação ou desinteresse dos alunos 

e 72,45% citaram os problemas comportamentais. 

Os problemas ligados à dificuldade no relacionamento com a direção da escola são: 

burocracia excessiva (40%), cobrança excessiva por resultados (20%), falta de apoio (40%), 

relação autoritária (20%) e indiferença (16%) 

As dificuldades no relacionamento com os pais de alunos, citadas pelos professores, 

foram: falta de participação na vida escolar (90,79%), cobranças excessivas com relação ao 

professor (7,89%) e violência (5,26%). 

Dos pesquisados que mencionaram a dificuldade no relacionamento com outros 

professores, 55,56% citaram a indiferença dos colegas de trabalho, 66,67% citaram a falta de 

colaboração e 88,89% citaram falta de comunicação. 

No tocante à dificuldade no relacionamento com os funcionários da escola, 21,74% 

relataram a falta de colaboração, 65,22% apontaram a falta de comunicação e 39,13% citaram a 

indiferença dos funcionários. 

Entre os professores da Zona Sul de Natal (85,71%) que citaram problemas 

relacionados com alunos, 27,78% citaram pouca assiduidade dos alunos, 88,89% relataram 

problemas de aprendizagem, 100,00% mencionaram a desmotivação ou desinteresse dos 

alunos e 61,11% citaram os problemas comportamentais. 

Os problemas ligados à dificuldade no relacionamento com a direção da escola são: 

burocracia excessiva (50%), cobrança excessiva por resultados (50%), falta de apoio (50%), 

relação autoritária (50%) e indiferença (33,33%) 

As dificuldades no relacionamento com os pais de alunos, citadas pelos professores, 

foram: falta de participação na vida escolar (73,33%), cobranças excessivas com relação ao 

professor (20%) e violência (20%). 

Dos pesquisados que mencionaram a dificuldade no relacionamento com outros 

professores, 16,67% citaram a indiferença dos colegas de trabalho, 50% citaram a falta de 

colaboração e 66,67% citaram falta de comunicação. 

No tocante à dificuldade no relacionamento com os funcionários da escola, 42,86% 

relataram a falta de colaboração, 57,14% apontaram a falta de comunicação, 28,57% citaram 

falta de qualificação dos funcionários e 42,86% citaram a indiferença dos funcionários. 
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5.6 PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E DE FORMAÇÃO DESTINADOS AOS 

PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NATAL RN 

 

 

 No município de Natal/RN não existe nenhuma política ou programa de apoio à saúde 

ocupacional dos professores. Todavia, a Secretaria Municipal de Educação administra um 

centro destinado a dar assistência aos professores municipais com relação à saúde ocupacional 

e à formação. O Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves – CEMURE – 

está aberto a atender todos os professores que o procuram. Com relação à saúde ocupacional o 

centro oferece uma série de atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida dos 

professores municipais. As atividades oferecidas são: 

 

 

 Oficina vocal – visa à saúde vocal. Consiste na realização de relaxamento corpóreo 

com ênfase região cervical e laríngea; exercícios respiratórios, vocais e articulatórios; 

abordagens teóricas específicas; 

 Arteterapia – tem por objetivo favorecer o desenvolvimento pessoal, elevar a 

autoestima, aprimorar o autoconhecimento e aliviar o estresse.   

 Ginástica postural e fortalecimento muscular – tem por objetivo fortalecer a 

musculatura através de exercícios posturais e de intensidade moderada, incluindo 

atividades respiratórias, rítmicas e de relaxamento.  

 Alongamento consciente e massagem terapêutica de grupo – tem por objetivo levar o 

praticante a alcançar equilíbrio e harmonia físico, mental e espiritual. O alongamento 

reúne técnicas de flexibilidade e fortalecimento da musculatura, exercícios de 

reeducação postural; prática da respiração correta; descontração e relaxamento. 

 Massoterapia e alongamento passivo – Atendimento terapêutico individual. Atua a 

nível físico, emocional e espiritual, realinha toda a estrutura ósseo-muscular, alivia as 

tensões, fortalece o sistema imunológico, desintoxica o organismo e tem efeito 

antiestressante e antidepressivo, atua em casos reumáticos, fibromialgia, lombagia e 

insônia.   

 Yoga – tem o objetivo de administrar o estresse, promover o equilíbrio físico, mental e 

emocional, proporcionando melhorias para a saúde e qualidade de vida, através de 

exercícios respiratórios, alongamento, relaxamento e meditação. 
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 Oficinas de sensibilização – são oficinas na abordagem Gestalt-Terapia, um trabalho 

feito com o coração e a cabeça, espontaneamente no aqui e agora, deixando que o 

hemisfério direito se expresse na emergência da relação imaginária que se estabelece 

no momento entre o eu, o outro e o mundo. 

 

 

No referente à formação, o CEMURE oferece formação continuada na área de 

Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Fundamental, disciplinas específicas e 

informática. O CEMURE, em parceria com o MEC, comporta o Núcleo de Tecnologia 

Educacional – NTE. O NTE oferece cursos de capacitação para que os professores aprendam 

a lidar com as tecnologias (hardware e software) e saibam utilizá-las de modo adequado em 

suas aulas. 

Em entrevista concedida no dia 06 de agosto de 2013, o gestor do Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho da SME afirmou que a secretaria não possui políticas ou 

programas voltados à saúde ocupacional dos professores. O gestor afirmou que o Setor de 

Recursos Humanos esta tentando reimplementar o Programa de Qualidade de Vida e Saúde no 

Trabalho. De acordo com o gestor, o programa está baseado em três pontos: “A âncora de 

saúde e lazer, a âncora de cogestão de pessoas e a âncora da cidadania ambiental.” (Fala do 

gestor do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, Fonte: pesquisa de campo). A âncora 

de saúde e lazer é a única que trata da saúde ocupacional. Porém, de acordo com o gestor, no 

que se refere ao tópico saúde, a única atividade contida no programa é a ginástica laboral. O 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho tem como público alvo inicial os funcionários da 

SME. O gestor afirmou que em uma segunda etapa o programa será estendido às comunidades 

próximas às escolas municipais e, em uma terceira etapa, aos professores.  

 

 

5.7 REIVINDICAÇÕES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – SINTE/RN JUNTO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 

 

 

 Apesar de a legislação assegurar direitos aos professores e uma série de procedimentos 

a serem adotados pelos sistemas de ensino, muitas vezes eles não são postos em prática. As 
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greves tornaram-se algo constante na categoria docente de Natal/RN e as negociações 

realizadas entre o SINTE/RN e o governo nem sempre são fáceis. 

 Em fevereiro de 2013 o SINTE/RN enviou um ofício ao prefeito e à Secretaria 

Municipal de Educação – SME – de Natal/RN informando a Pauta de Reivindicações dos 

Profissionais da Educação do Município de Natal e solicitou uma audiência e negociação das 

propostas. A pauta de reivindicação do SINTE/RN é composta por seis eixos temáticos. São 

eles: salarial, cumprimento das questões funcionais, jornada dos educadores infantis, 

unificação e revisão da legislação, condições de trabalho e saúde dos/as trabalhadores/as em 

educação. Nesse trabalho serão retomadas apenas as reivindicações diretamente relacionadas 

aos professores de Ensino Fundamental I. Desse modo, as reivindicações que versam 

unicamente sobre os professores da Educação Infantil não serão contempladas. 

 No eixo salarial o sindicato solicitou o seguinte: 

 

 

1. Correção salarial na ordem de 34,56% para todos os educadores; 

2. Reposição salarial de 24% para os/as Educadores/as da Lei 058/2004, 

remanescente de 1995 a 2005; 

3. Instituir o mecanismo de correção salarial e data desta correção e que este 

seja o mesmo que corrige o Piso Nacional (SINTE/RN, 2013a, p. 3, Ofício 

N° 022/13 – CG).  

 

 

A atualização salarial dos professores é assegurada pela Lei n° 11.738/2008, conforme 

discutido anteriormente, a qual determina que o piso salarial dos professores seja atualizado 

anualmente no mês de janeiro (BRASIL, 2008). Em relação ao valor desse reajuste tem 

havido dissenso entre o SINTE/RN e o governo. 

Com relação ao cumprimento das questões funcionais, entre outras coisas, constam as 

reivindicações de promoções salariais e concessão das licenças, previstas pela Lei 

complementar n° 00058/04 (NATAL, 2004); implementar a jornada de trabalho dos 

professores com dedicação exclusiva e jornada de 40 h; aplicação do 1/3 de hora atividade 

para as atividades extraclasse (como, por exemplo, as atividades de preparação de aulas). A 

LDB, Artigo 67°, inciso V assegura a existência de um “período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho” (BRASIL, 1996, p. 23) dos 

professores e a Lei n° 11.738/2008, Artigo 2, § 4 determina que “Na composição da jornada 

de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos.” (BRASIL, 2008, p. 1). 
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No tocante à unificação e revisão da legislação o SINTE/RN exige: 

 

 

Revisão dos planos de carreira unificando-os em uma só lei, tendo 

como referências as bases definidas pela categoria; 

Revisão da lei de gestão democrática, unificando-a; 

Revisão no instrumento de avaliação do estagio probatório; 

Revisão do instrumento que concede promoção de letras a categoria e 

que esta seja por merecimento e antiguidade (SINTE/RN, 2013a, p. 3 

– 4, Ofício N° 022/13 – CG). 

 

 

Com relação às condições de trabalho algumas das reivindicações do SINTE/RN são: 

estabelecimento do número de estudantes por sala de aula; identificação de locais de trabalho 

insalubres e fechamento desses locais; reforma imediata nas Unidades de Ensino; dotar as 

Unidades de Ensino de material didático pedagógico e salas apropriadas para funcionamento 

do sistema de ensino e climatizar as salas de aula (SINTE/RN, 2013, p. 3, Ofício N° 022/13 – 

CG). Os tópicos reivindicados estão assegurados pela Constituição Federal (BRASIL, 2013a) 

e pela LDB (BRASIL, 1996). 

No eixo que trata as saúde dos/as trabalhadores/as em educação as reivindicações são 

as seguintes: 

 

 

1. Articular periodicamente com o sistema de saúde a realização de exames 

de rotina; 

2. Concessões de licenças aos profissionais nos períodos atribuídos a estas; 

3. Reestruturar as salas dos/as professores/as, garantindo que seja um 

ambiente de descanso por ocasião dos intervalos das aulas; 

4. Programa de qualidade de vida para todos os educadores. Este programa 

deve contemplar além da oferta de oficinas corpo/mente, a garantia do 

cumprimento de direitos funcionais e salários dignos (SINTE/RN, 2013a, p. 

3, Ofício N° 022/13 – CG). 

 

 

No eixo referente às questões gerais estão contempladas as exigências de realização de 

concurso público; que as diretrizes da formação inicial e continuada sejam discutidas com a 

categoria docente; e a concessão de vale refeição, auxílio transporte e vale cultura 

(SINTE/RN, 2013a, p. 3, Ofício N° 022/13 – CG). O ingresso dos professores nas instituições 

de ensino da rede pública apenas por meio de concurso público é assegurado pela 
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Constituição (BRASIL, 2013a) e pela LDB (BRASIL, 1996). O SINTE/RN entende que o 

número de concursos públicos realizados para preencher as vagas de professores é 

insuficiente diante da necessidade das escolas. 

 Em abril de 2013 um novo ofício foi enviado à SME solicitando, entre outras coisas, o 

ajuste entre o número de crianças por sala e o número de profissionais, apresentação de 

soluções para as salas de aulas com problemas de ventilação, pagamento imediato dos 

quinquênios devido à categoria e a promoção de condições para que os/as professores/as que 

cursam licenciatura afaste-se do local de trabalho nas sextas-feiras para esta finalidade. O 

ofício também informa à SME que “os profissionais que fazem licenciatura estão recebendo 

informações de que não podem afastar-se e, em se afastando, devem pagar substituto” 

(SINTE/RN, 2013b, Ofício Nº 066/13 - CG). O fornecimento de condições para a realização 

da formação profissional dos professores é contemplado pela Lei Orgânica do município de 

Natal/RN (NATAL, 1990) e LDB (BRASIL, 1996), como citado anteriormente. 

 Em resposta às reivindicações apresentadas pelo sindicato no ano de 2013 a SME 

(NATAL, 2013) comprometeu-se a cumprir o que a Lei 11.738/2008 (BRASIL, 2008) 

determina sobre o Piso Salarial dos professores, a saber, reajuste salarial anual no mês de 

janeiro. A SME afirmou ainda que vai efetuar o pagamento das promoções salariais 

asseguradas pela Lei complementar n° 00058/04 (NATAL, 2004), continuar o trabalho das 

comissões de Unificação da Carreira (dos professores e educadores infantis) e da Gestão 

Democrática, retomar os trabalhos e estudos da Mesa Permanente de Negociação e realizar 

concurso público para professores até novembro de 2013 (NATAL, 2013).  

 No ano de 2014 a SME posicionou-se com relação à reivindicação de 1/3 da carga 

horária para atividades extraclasse, no ano de 2014 a SME afirmou que irá atendê-la a partir 

de fevereiro de 2014. Para tanto, a SME enviou ao SINTE/RN uma proposta contendo 

providencia a serem tomadas provisoriamente. No tocante aos professores de Ensino 

Fundamental a proposta foi a seguinte: 

 

 

Acrescentar 04 horas de aulas suplementares à jornada de 20 horas semanais 

dos professores de Ensino Fundamental que passarão a dispor de 24 horas 

remuneradas e serão assim distribuídas: 16 horas (2/3 da jornada) para 

atividades com alunos e 08 horas (1/3 da jornada) para planejamento 

coletivo e individual (NATAL, 2014, p. 1). 
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As negociações entre o SINTE/RN e a SME permanecem e ainda não se chegou a um 

acordo sobre o 1/3 da carga horária extraclasse. Além dessa reivindicação, compõem a pauta 

do SINTE/RN do ano de 2014 as seguintes reivindicações: pagamento das promoções 

salariais; realização de concurso público, inclusive para Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS; realização de eleições diretas para os Centros Municipais de Ensino Infantil e 

demais escolas municipais; adequação do número de alunos por professor em sala de aula, 

considerando o tamanho das aulas; climatização das salas de aula; discussão a respeito das 

condições de trabalho, para que seja feito um projeto de recuperação de todas as unidades de 

ensino; construção de laboratórios nas unidades de ensino; preparação dos gestores a fim 

evitar que os mesmos cometam assédio moral e fixação de data base para correção dos 

salários (SINTE, 2014b). Existem outras reivindicações na pauta do SINTE/RN, porém elas 

não serão consideradas nesse estudo por não serem relevantes para os fins desse estudo. São 

reivindicações relacionadas apenas a educadores infantis ou à aspectos formais da legislação 

que não serão tratados aqui. 

 Como pode ser observado, na pauta de reivindicações de 2014 do SINTE/RN contém 

itens que estão presentes na pauta de reivindicações de 2013. Inclusive, alguns dos itens que a 

SME comprometeu-se a atender, conforme citado anteriormente. 

 Em entrevista concedida no dia 28 de agosto, a diretora do SINTE/RN afirmou que o 

município de Natal possui programas voltados à saúde ocupacional dos professores. Esses 

programas são oferecidos pelo CEMURE, conforme citado anteriormente. A diretora afirmou 

ainda que o SINTE/RN desenvolve ações voltadas à saúde ocupacional e que esse é um tópico 

constantemente debatido em reuniões do sindicato e reivindicado junto à SME. As ações 

desenvolvidas pelo SINTE/RN são palestras sobre saúde, seminários sobre doenças, 

publicação de reflexões sobre saúde nos materiais que o sindicato distribui e a reivindicação, 

junto à prefeitura, de exames de rotina para os professores. Além disso, o SINTE/RN oferece 

serviço de fonoaudiologia, arte terapia, dança de salão e música. 

 A diretora do SINTE/RN afirmou que o estresse é um dos principais tópicos 

abordados quando se fala sobre saúde ocupacional, sendo muitas vezes responsável pelo 

abandona da carreira e por distúrbios de comportamento dentro e fora da sala de aula. No 

seguinte extrato de fala a diretora fala sobre o assunto. 

 

 

O professor começar com aquela irritação profunda, o bate boca com os 

alunos, muitas vezes, então os distúrbios de comportamento [...] pelo 
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estresse que é acumulado com superação ao processo de determinadas 

violências que tem, né? E tem outro elemento que é muito silencioso, que é o 

assédio moral, que é das pessoas. Elas saem muito angustiadas do local de 

trabalho porque chega um e diz "olha, você pode ser prejudicado por isso, 

você não pode fazer isso", chega outro e diz "olha, você não deve, porque se 

você fizer, você pode ser punido" e isso é um acúmulo e você vai se 

somando, e são situações que muitas vezes você não suporta aquela dor, né? 

E acaba tendo um desequilíbrio. Muitas vezes as pessoas não entendem 

quando um professor discute com um aluno, não entende porque você tá com 

50, 40 ou 30 alunos em uma sala, são naturezas diferentes e você tem que, ao 

tempo que essas naturezas são diferentes, você tem que assumir uma única 

natureza. Aquela pressão é tão grande, e às vezes você já tem o sintoma da 

depressão, que você reage naquele momento. Muitas vezes, essa crítica é 

feita sem considerar que "você é você", que você acumulou uma série de 

momentos e aí, o ponto foi aquele, foi aquele onde o aluno fez a provocação, 

mais um fez a provocação e aí você fez a resposta. Essa crítica pode ser feita 

se o professor perder o equilíbrio, não é que ele tenha perdido o equilíbrio, é 

porque já vem com fatores que vêm se somando há muito tempo e ele (...) de 

uma série de determinantes sociais, políticos, econômicos e da relação direta 

da sala de aula que você acaba tendo esse momento, né? E forçadamente 

você perde aquela causa porque você já... é uma doença, você já tinha a 

doença. (Fala da Diretora do SINTE/RN, Fonte: pesquisa de campo). 

 

 

5.8 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

 

O estudo de caso foi desenvolvido em uma escola da rede pública municipal de ensino 

de Natal/RN. Fundada no ano de 1962, a escola fica localizada no Bairro Praia do Meio. A 

Figura 50 apresenta a foto da fachada da escola.   

 

 

 
FIGURA 50: Fachada da escola na qual o estudo de caso foi realizado 
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A escola possui os seguintes espaços físicos: 2 Pátios onde ficam localizados o 

refeitório e o parque de recreação; 1 cozinha; 5 banheiros; 3 salas de aula; 1 sala para a 

direção; 1 sala para a secretaria; 1 biblioteca; que também funciona como sala de professores 

e  2 corredores de acesso. As figuras 51,52, 53, 54, 55, 56 e 57 apresentam alguns desses 

espaços físicos. 

 

 

 

FIGURA 51: Pátio de Refeição. 

 

 

 

FIGURA 52: Pátio de Recreação 
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FIGURAS 53 e 54: Biblioteca/Sala dos Professores 

 

 

 
FIGURA 55: Sala de Aula 1 

 

 

 

FIGURA 56: Sala de Aula 2 
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FIGURA 57: Sala de Aula 3 

 

 

A escola funciona nos turnos da manhã e da tarde e oferece os seguintes níveis de 

ensino: Educação Infantil e do 1°ao 5° Anos do Ensino Fundamental. Na escola existe apenas 

uma turma para cada nível de ensino citado. Em 2014 a escola recebeu 182 alunos. 

A equipe da escola é composta por 2 merendeiras, 3 auxiliares de cozinha, 2 auxiliares 

de serviços gerais, 2 porteiros, 2 vigias noturnos, 2 auxiliares de secretaria, 2 monitores do 

Projeto Mais Educação, 1 coordenador do Projeto Mais Educação, 1 diretora, 1 vice-diretora, 

10 professores polivalentes, 1 professor de LIBRAS e 2 professores estagiários. 

 

 

5.9 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 

 

 

A professora pesquisada tem 56 anos de idade e possui 25 anos de experiência 

profissional. Ela possui graduação em Pedagogia e especialização em Gestão Educacional. A 

pesquisada afirmou que quase sempre realiza formação continuada por conta própria por meio 

da participação em palestras, minicursos e eventos em geral relacionados à gestão e educação. 

Atualmente a professora participa do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC, programa financiado pelo governo federal. O PNAIC é realizado quinzenalmente no 

sábado e tem carga horária de 8 horas. A professora possui dois vínculos empregatícios. Em 

ambos os vínculos a pesquisada exerce a função de professora polivalente. A pesquisada 

trabalha em duas escolas públicas municipais. Em um dos vínculos a professora é efetiva e no 

outro vínculo é contratada por tempo determinado. A carga-horária semanal total dos vínculos 
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da professora é 40 horas aula. Ela leciona no 1° Ano do Ensino Fundamental – nessa turma 

existem 25 alunos – e no 3° Ano do Ensino Fundamental – nessa turma existem 22 alunos. 

Nas duas turmas existem alunos do sexo masculino e feminino, com a faixa etária de 6 anos a 

8 anos. A observação do trabalho da professora aconteceu na turma de 1° Ano. 

Por meio da aplicação do Protocolo de Tempo das Atividades Diárias (Adaptado de 

FISCHER; SILVA-COSTA; SALDANHA; CARVALHO, 2011) verificou-se que o tempo 

semanal da professora está distribuído entre as seguintes atividades: Trabalho = 32,73%; 

Deslocamento para Trabalho = 9,53%; Refeição = 4,60%; Higiene Pessoal = 4,16%; Sono = 

31,56%; Tarefas Domésticas = 4,17%; Lazer = 5,36%; Supermercado = 0,60%; Resolução de 

Problemas Pessoais = 0,74%; Participação em Atividade Religiosa = 1,49%; Formação 

Continuada = 4,76%; Deslocamento para Formação Continuada = 0,30%.  

De segunda-feira a quinta-feira, período em que a professora exerce atividades de 

contato direto com os alunos em dois turnos, ela almoça dentro do ônibus, enquanto se 

desloca para a segunda escola em que trabalha e janta enquanto assiste televisão. Para a 

pesquisada, o momento da janta representa um momento de lazer e descanso. Durante esses 

quatro dias não existe um momento dedicado unicamente às atividades de lazer ou descanso. 

“As longas distâncias percorridas entre uma escola e outra e ainda o deslocamento para 

diversas escolas para completar a carga horária exigida impedem-lhe momentos de descanso 

ao longo do dia” (WEBLER; RISTOW, 2006, p. 3). De acordo com Pinotti (2006, p. 207), os 

professores vivem constantemente no “corre-corre”, perdem horas de sono, alimentam-se mal, 

seus horários são repletos e não reservam tempo para o lazer. A Tabela 16 apresenta a divisão 

diária das tarefas desenvolvidas pela professora e o total semanal.  
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TABELA 16: Percentual de Tempo das Atividades Diárias, por dia da semana, da Professora Pesquisada (Fonte: Pesquisa de Campo) 

  Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

Percentual 

Total Semanal 

Trabalho 

Trabalho em contato com os alunos 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% - - - 
20,23% 

Trabalho de planejamento de aulas em grupo com 

outros professores e reuniões pedagógicas 8,35% 8,35% - - 29,17% - - 

 

7,15% 

Trabalho individual de planejamento de aulas, 

correção de tarefas e preparação de materiais - - - - - - 8,33% 

 

1,19% 

Deslocamento para Trabalho 
13,55% 13,55% 13,55% 13,55% 12,50% - - 

9,53% 

Refeição 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,17% 6,25% 5,21% 4,60% 

Higiene Pessoal 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 3,12% 5,21% 4,17% 4,16% 

Sono 
Noturno 30,20% 30,20% 30,20% 30,20% 31,25% 31,25% 31,25% 30,65% 

Diurno - - - - - - 14,58% 2,02% 

Tarefas Domésticas 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,08% 3,12% 15,62% 4,17% 

Lazer - - - - 12,50% 8,33% 16,67% 5,36% 

Supermercado - - - - - - 4,17% 0,60% 

Resolução de Problemas Pessoais - - - - 5,21% - - 0,74% 

Participação em Atividade Religiosa - - - - - 10,42% - 1,49% 

Formação Continuada - - - - - 33,33% - 4,76% 

Deslocamento para Formação Continuada - - - - - 2,09% - 0,30% 
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É importante ressaltar que no mês de dezembro a carga de trabalho da professora 

pesquisada aumenta em decorrência dos relatórios de desempenho individual que a mesma 

deve elaborar e do fechamento das cadernetas, nas quais estão contidos os registros das 

atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo e a frequência dos alunos. Os relatórios 

consistem em análises individuais do nível de desenvolvimento de cada aluno.  

  

 

A gente tem que cumprir prazos. Até o dia 30 nós temos que entregar todas 

as cadernetas, todos os relatórios, todos os materiais prontos, entregar na 

secretaria com número de faltas, com porcentagem de faltas, com tudo. 

Então, o mês de dezembro é o mês mais apertado, onde a gente trabalha 

mais, porque tem que fechar tudo, entregar essas cadernetas, e nós que 

fazemos tudo. Tudo, tudo, tudo. Entregar a caderneta com todos os 

conteúdos, todos os projetos registrados nas cadernetas. (Fala da professora, 

Fonte: pesquisa de campo). 

 

 

Devido às exigências de cumprimento de prazos, no mês de dezembro os professores 

levam mais trabalho para casa. Isso resulta num prejuízo à vida pessoal e social, uma vez que 

a pesquisada afirma que não consegue aproveitar com sua família e amigos as festividades de 

final de ano, como pode ser notado no extrato de fala a seguir: 

 

 

O professor ele ta cada vez mais oprimido e espremido. Ele ganha tão pouco 

para fazer um trabalho sério que é um absurdo. Enquanto as pessoas estavam 

no Natal, na véspera de Natal, curtindo com as suas famílias, viajando, nós, 

que temos compromisso com a educação, nós estávamos sentados numa 

mesa para fazer relatório processual e final do fim do ano. Cada criança com 

um relatório individual de duas páginas, todos baseados no Pacto Nacional 

de Alfabetização na Idade Certa [...] A gente passa o Natal, vai com a 

família, preocupada com o que tem pra fazer, com os registros que tem pra 

organizar, para digitar, para imprimir, pra trazer pra escola, tudo pronto. [...] 

É um período em que o povo vai curtir o Natal, a gente janta com a família e 

corre de volta pra casa pra no outro dia, no dia de Natal, tá numa mesa 

escrevendo relatório (Fala da professora, Fonte: pesquisa de campo). 

 

 

A insuficiência de tempo dos professores para estarem com os familiares é ressaltada 

por Martins (2007). A autora afirma que os professores referem-se à “falta ou pouco tempo 

para estar com a família, pois em finais de semana tentam organizar situações de tarefas do 

lar” (MARTINS, 2007, p. 119). 
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Por meio da realização de 32 horas de observação de aulas e segundo o critério de 

queixas dos professores pesquisados na etapa da Análise Global (ver Tabelas 15, 16, 17 e 18 

do Capítulo 5) foram analisadas de maneira sistemática as situações que envolviam problemas 

relacionados com os alunos e tempo insuficiente para realizar as tarefas solicitadas. 

Os momentos que mais apresentaram problemas relacionados à alunos são aqueles em 

que a professora escreve no quadro, explica conteúdos e tarefas, corrige tarefas e o momento 

em que os alunos retornam do intervalo. Os problemas relacionados com alunos são 

comportamentais (indisciplina) e de desmotivação. Os momentos em que a professora 

demonstra insuficiência de tempo são aqueles em que ela confecciona o material a ser 

utilizado na aula no decorrer da própria aula e os momentos em que os alunos realizam tarefas 

em sala de aula. 

 Os observáveis definidos para realização das observações sistemáticas foram as 

verbalizações, as interrupções de tarefas e as sequências de ações da professora durante as 

aulas observadas. 

 No que diz respeito aos problemas relacionados a alunos, constatou-se que alguns 

alunos ficam desatentos durante a aula e, no momento de fazer as tarefas de sala, ficam 

brincando e terminam não fazendo as tarefas solicitadas. Os seguintes trechos de fala 

demonstram esse aspecto: 

 

 

Dia 02/09/204 – 08:24:31 Professora: Pare de bater meu filho, uma sala de 

aula você batendo o tempo todinho. (Observação: O aluno estava batendo na 

carteira provocando alto ruído na sala de aula.) 

Dia 02/09/204 – 10:28:39 Professora: Para de bater rapaz, para de bater. [...]  

Dia 02/09/204 – 10:38:43 Professora: Atenção aqui por favor, eu estou 

querendo aqui [...] atenção, atenção aqui por favor. (Observação: Os alunos 

estavam conversando durante a explicação dos conteúdos.) 

Dia 03/09/2014 – 10:36:11 Professora:Oh! Como você não presta atenção a 

nada! 

Dia 03/09/2014 – 10:37:33 Professora: Eu “tô” ensinando e ele tá brincando! 

(Observação: O aluno estava brincando com os materiais escolares durante a 

explicação dos conteúdos.) (Fala da professora, Fonte: pesquisa de campo) 

 

 

Ainda com relação aos problemas relacionados a alunos, durante a explicação de 

conteúdos e tarefas, correções de tarefas e quando a professora escreve no quadro, os alunos 

envolvem-se em conversas paralelas. Isso pode ser notado nos extratos de fala a seguir: 
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Dia 02/09/2014 – 10:52:48 Professora: Você dá muito trabalho junto com 

ele. 

Dia 02/09/2014 – 10:53:19 Professora: [...] Deus me livre! Uma barulheira 

dessa. (Observação: Os alunos estavam conversando entre si e provocando 

alto ruído na sala de aula, o que atrapalha a explicação da professora.) 

Dia 02/09/2014 – 10:59:00 Professora: Você agora vai ficar bem paradinho e 

caladinho, você também.  

Dia 02/09/2014 – 08:18:14 Professora:  Olha, olha que temos o que fazer! 

Eu queria que você escutasse o que eu tô falando. Vocês, olhem pra cá; olhe 

pra cá Aluno A, começou a atrapalhar a aula. (Observação: Os alunos 

continuaram conversando e desatentos.) 

Dia 02/09/2014 – 08:19:18 Professora: Deixa eu falar rapaz!  

Dia 02/09/2014 – 08:20:31 Professora: Viu Aluno B, Aluno A? Olhe pra cá! 

Dia 02/09/2014 – 08:20:39 Professora: Ele não deixa não ninguém fazer 

nada. (Observação: Os alunos continuaram conversando e desatentos.) 

Dia 02/09/2014 – 08:21:23 Professora: Ele conversa mais do quê tudo. 

Dia 02/09/2014 – 08:21:27 Professora: Silêncio, Aluno A, presta atenção pra 

quando eu lhe der o livro você saber fazer. 

Dia 02/09/2014 – 08:38:24 Professora: agora esse daqui ó, esse daqui, 

atenção, olha pra cá e silêncio, caladinho olhando pra cá. (Observação: Os 

alunos continuaram conversando e desatentos.) 

Dia 02/09/2014 – 08:38:37 Professora: Presta atenção Aluno B! Pra quando 

eu mandar num ficar ‘O que é que é pra fazer hein?’.  

Dia 02/09/2014 – 08:39:26 Professora: Presta atenção, fica em silêncio, 

presta atenção Aluno A! (Observação: Os alunos continuaram conversando e 

desatentos.) 

Dia 02/09/2014 – 08:39:40 Professora: Eu vou ficar calada!  

Dia 03/09/2014 – 08:39:54 Professora: Atenção, eu vou querer agora atenção 

[...] deixe eu falar [...] Eu vou esperar para falar, eu vou viu, aluno A? 

Esperar que você deixe eu falar, você e ele. 

Dia 03/09/2014 – 08:52:00 Professora: Deixe eu ver se essa menina fica 

calada e presta atenção. (Observação: Os alunos continuaram conversando e 

desatentos.) (Fala da professora, Fonte: pesquisa de campo) 

 

 

 Outro aspecto que configura os problemas relacionados a alunos são as brigas entre os 

alunos, como pode ser observado nesse extrato de fala: Dia 02/09/2014 – 08:34:45 “Menino 

mas briga né? Aluno A, venha aqui pra cá pra parar de brigar, senta aqui. Pois você senta aqui 

pra parar de brigar.” (Observação: Os alunos estavam trocando agressões físicas e a 

professora coloco-os em lugares diferentes.) (Fala da professora, Fonte: pesquisa de campo).  

Outro fator observado é que os alunos, ao retornarem do intervalo do lanche (recreio), 

estão muito agitados e, em decorrência disso, têm dificuldade para retomar as atividades 

normais.  

Quando confrontada com os resultados da pesquisa referentes aos problemas 

relacionados com os alunos, apresentados anteriormente, a professora afirmou que, de 

maneira geral, na escola pública existem muitos problemas de indisciplina. A pesquisada 
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afirmou ainda, que esses problemas decorrem do fato de uma parte dos alunos da escola 

pública serem oriundas de famílias com problemas sociais. “E essas crianças não são bem 

educadas para valorizar a escola, de ir para a escola, de prestar atenção, de se comportar bem, 

de cumprir as regras e os combinados.” (Fala da professora, Fonte: pesquisa de campo). A 

professora afirmou que esse é um fator estressor de sua atividade de trabalho e que interfere 

de forma negativa na qualidade da mesma, uma vez que é preciso interromper a aula para 

resolver os conflitos que surgem entre os alunos e tentar fazer com que eles concentrem-se na 

aula. A professora afirmou que, ao retomar a aula após resolver os conflitos, a qualidade da 

explicação não é mais a mesma.   

 

 

Às vezes isso atrapalha bastante o trabalho porque eu vou assim, com uma 

linha de pensamento. Aí tem que ir e voltar, vem aquela coisa (Observação: 

Aqui a professora se refere à interrupção da aula por parte dos alunos.), ai 

vai pra cá. Aí tem que resolver e volta (Observação: Aqui a professora se 

refere à resolução dos conflitos que surgem entre os alunos.). Quando retoma 

não retoma mais da mesma forma. (Observação: Aqui a professora se refere 

à retomada dos conteúdos que estavam sendo trabalhados antes dos alunos 

interromperem.). Entende? Então realmente às vezes atrapalha bastante. 

(Fala da professora, Fonte: pesquisa de campo). 

  

 

A literatura consultada (FARIA; GALLO-PENNA, 2009; MARTINS, 2005, 

GUIMARÃES, 2010; COSTA; ROCHA, 2013) confirma o que foi explicitado anteriormente 

pela pesquisada  na medida em que aponta os problemas relacionados com os alunos como 

sendo um dos fatores responsáveis pelo desestímulo e estresse dos professores e, 

consequentemente, pela baixa qualidade da educação brasileira. De acordo com Goulart 

Júnior e Lipp (2008, p. 856) “o relacionamento adequado entre professor e aluno é condição 

essencial para o sucesso da relação ensino aprendizagem, principalmente nos primeiros ciclos 

acadêmicos, ou seja, o Ensino Fundamental” (GOULART JÚNIOR; LIPP, 2008). 

Na tentativa de resolver os problemas relacionados com os alunos, citados 

anteriormente, e manter a boa qualidade do ensino, a professora pesquisada utiliza-se de uma 

série de regulações. Na tentativa de fazer com que os alunos parem de brincar e conversar em 

momentos inapropriados, a professora utiliza a estratégia de ficar em silêncio até que os 

alunos fiquem bem comportados. Em alguns momentos a professora lembra os alunos de que 

se eles não pararem de brincar e conversar podem perder o direito de brincar na hora do 

recreio. Outra regulação utilizada é mudar o lugar do aluno na sala de aula. A professora 
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também utiliza a estratégia de permitir que as crianças comportadas saiam para brincar no 

parque da escola alguns minutos antes da aula terminar. Para conter a agitação dos alunos 

após o recreio a professora utiliza a regulação de ligar um aparelho de som para que os alunos 

ouçam músicas e cantem. Essas regulações foram constadas por meio de verbalizações e 

sequencias de ações da professora pesquisada e validadas pela mesma. A seguir serão citados 

extratos de fala que ilustram as regulações realizadas pela professora 

 

 

Regulação 1 – Ficar em silêncio: 

Dia 05/08/2014 – 08:20:28 Professora: Só vou falar quando vocês fizerem 

silêncio! 

Dia 02/09/204 – 10:43:37 Professora: Vou esperar aqui o silêncio. Vou 

esperar o silêncio. Vou esperar. 

Dia 03/09/2014 – 08:39:54 Professora: Atenção, eu vou querer agora atenção 

[...] deixe eu falar [...]Eu vou esperar para falar, eu vou viu, aluno A? 

Esperar que você deixe eu falar, você e ele. (Fala da professora, Fonte: 

pesquisa de campo). 

 

 

Regulação 2 – Lembrar os alunos de que se eles não pararem de brincar e 

conversar poderão perder o direito de brincar na hora do recreio. 

Dia 05/08/2014 – 08:10:45 Professora: Se não pararem ficam os dois sem 

recreio.  

Dia 03/09/2014 – 08:22:57 Professora: [...] é desse jeito, fica você e ele sem 

recreio, ficam os dois. (Fala da professora, Fonte: pesquisa de campo). 

 

 

Regulação 3 – Mudar o lugar do aluno na sala de aula.  

Dia 27/08/2014 – 10:13: 24 Professora: Mude esse menino de lugar de novo 

que eu quero ver se ele não presta atenção nessa aula hoje. (Observação: 

Professora pediu que a professora estagiária mudasse o aluno de lugar para 

que ele parasse de conversar com o colega.) 

Dia 02/09/2014 – 10:48:58 Professora: Presta atenção, eu não lhe botei aqui 

pra brincar não. Eu lhe botei aqui pra você prestar atenção, né pra brincar 

não. [...] Você dá muito trabalho junto com ele. (Observação: Apesar da 

professora ter mudado o aluno de lugar para que o mesmo parasse de 

conversar, ele começou a brincar com o colega.) 

Dia 03/09/2014 – 08:22:57 Professora: Quer dizer que eu botei você ai, no 

lugar de você esta trabalhando você esta brincando, é desse jeito, fica você e 

ele sem recreio, ficam os dois. O que é o problema aqui? (Fala da professora, 

Fonte: pesquisa de campo). (Observação: O aluno continuou brincando.) 

 

 

Regulação 4 – Permitir que as crianças comportadas saiam para brincar no 

parquinho da escola alguns minutos antes da aula terminar. 
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Dia 02/09/2014 – 10:32:50 Professora: Não vou liberar pro parque esse 

pessoal trabalhoso, não vai. Vai não, esse pessoal trabalhoso vai ficar aí. 

Dia 03/09/2014 – 10:39:47 Professora: Vou aproveitar para liberar, aquelas 

crianças que estão sempre dispostas a aprender, a não dão trabalho [...] Eu 

vou liberar para o parque essas crianças que não ficam atrapalhando a aula 

da professora. (Observação: A professora permitiu que os alunos que se 

comportaram durante a aula saíssem para brincar no parque, enquanto os mal 

comportados permaneceram na sala de aula.) (Fala da professora, Fonte: 

pesquisa de campo). 

 

 

Regulação 5 – Tocar músicas após o recreio para acalmar os alunos. 

04/08/2014 – 09:37:02 – Professora: Guardem o material. Guardem esses 

brinquedos. O recreio já acabou! Vão cantar pra ver se vocês se acalmam. 

Vocês estão muito agitados! (Observação: A professora ligou um aparelho 

de som e começou a cantar e bater palmas com os alunos.) 

02/09/2014 -09:36: 07 – Professora: Vamos cantar e bater palmas! (Fala da 

professora, Fonte: pesquisa de campo). 

 

 

Quanto ao tempo insuficiente para realizar as tarefas solicitadas, verificou-se que a 

professora não dispõe de tempo suficiente para concluir as tarefas programadas para sala de 

aula nem para preparar materiais para as aulas. O seguinte extrato de fala mostra uma situação 

em que a professora demonstra insuficiência de tempo para realizar as tarefas em sala de aula. 

 

 

Dia 02/09/2014 – 08:34:09 Professora: Vamos trabalhar pra ver se dá tempo 

de jogar. 

Dia 02/09/2014 – 08:49:58 Professora: Bora, Aluno A, tá atrasado; tá 

atrasado e vai ficar sem fazer a atividade. (Observação: Professora apressa 

aluno para que ele termine a tarefa no tempo previsto.) 

Dia 02/09/2014 – 08:50:48 Professora: Vá pro seu canto. (Observação: 

Professora mandou que o aluno sentasse para fazer continuar a atividade.) 

Dia 02/09/2014 – 09:36:01 Professora: Guarde essa agenda, é pra hoje!  

Dia 02/09/2014 – 09:46:32 Professora: Você, avia, é pra hoje.  

Dia 02/09/2014 – 10:12:20 professora: Cê num colou nada ainda? Ainda tá 

de bobeira? Ainda tá de bobeira? Bora ver se termina hoje? (Observação: 

Professora constata que o aluno não tinha começado a fazer a tarefa e 

apressa-o) 

10:12:48 Professora: Bora ver se termina esse negócio hoje?  

Dia 02/09/2014 – 10:35 Professora: Boora!  

Dia 02/09/2014 – 10:17:40 [...] Esse tempo todinho você tá fazendo o quê? 

Vá colar, vá colar todinho, tô esperando.  

11:02:00 Professora: Tá vendo como num dá tempo de jogar? Porquê? Por 

que eu perco muito tempo organizando as atividades, porque vocês só, ainda 

conversam na hora que a professora tá falando, ainda conversa. (Observação: 

Os alunos não conseguiram terminar a tarefa a tempo, por isso não deu 
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tempo realizar um jogo que a professora tinha programado para a aula.) (Fala 

da professora, Fonte: pesquisa de campo). 

 

 

Quando confrontada com os resultados referentes ao tempo insuficiente para realizar 

as tarefas solicitadas, a professora afirmou o seguinte: 

 

 

Quatro horas e meia é pouco tempo para se trabalhar com o aluno. Nós 

deveríamos trabalhar os dois expedientes dentro da escola, porque pela 

manhã daríamos as nossas aulas. À tarde planejaríamos e pegaríamos 

aqueles alunos que a gente conhece, que agente sabe que têm dificuldade e 

trabalharíamos com ele fora de sala de aula. Mas não! Nosso horário é 

corrido! Não dá tempo, muitas vezes, de fazer o que você planeja. E “a 

gente” acha, realmente, todo muito acha, que o tempo é insuficiente para 

realizar as tarefas solicitadas. (Fala da professora, Fonte: pesquisa de 

campo). 

 

 

A pesquisada também afirmou que não tem tempo suficiente para preparar materiais 

para a aula. “Toda noite eu sento pelo menos duas horas nessa mesa para preparar aula, para 

preparar material. No domingo também. E não dá tempo. É muita coisa para preparar para dar 

uma aula boa aula, uma aula de qualidade. Infelizmente o tempo é pouco para tanta coisa que 

nós temos para fazer.” (Fala da professora, Fonte: pesquisa de campo). 

Como pode ser percebido por meio da observação do trabalho da professora 

pesquisada, o tempo dedicado à preparação de materiais e à realização de trabalhos com os 

alunos é insuficiente. De acordo com Pinotti (2006, p. 208), a insuficiência de tempo tende a 

intensificar os conflitos existentes no local de trabalho, visto que “a falta de tempo e a pressa 

muitas vezes obrigam a pessoa a ser muito direta, preocupada com a resolução do problema e 

não com os sentimentos das pessoas envolvidas” (PINOTTI, 2006, p. 208)  

 As regulações utilizadas pela professora para lidar com o problema citado 

anteriormente são apressar os alunos, como citado no extrato de fala anterior, e interromper as 

tarefas para continuar em outro momento. Essa segunda regulação pode ser observada no 

seguinte extrato de fala: 03/09/2014 – 08:55:08 Professora: “Atenção, pegue as figuras de 

quadradinho ,ponham  dentro do livro, porque não vai da tempo, por que a gente precisa lavar 

as mãos para lanchar”. (Observação: Chegou a hora dos alunos lancharem, mas os mesmos 

não conseguiram concluir a tarefa que estava prevista para antes do lanche. A professora 
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interrompe a tarefa e para que os alunos a concluam após o lanche.) (Fala da professora, 

Fonte: pesquisa de campo). 

 Nas observações realizadas ficou evidente que a professora pesquisada possui um 

tempo reduzido para confeccionar materiais para as aulas. O seguinte extrato de fala 

demonstra esse aspecto: 04/08/2014 – 07:16:03 – Professora: “Hoje não tem calendário 

porque a professora não teve tempo de fazer. Mas daqui a pouco eu faço.” (Fala da professora, 

Fonte: pesquisa de campo). Para lidar com esse problema a regulação utilizada pela 

professora é confeccionar materiais para a aula durante a própria aula, nos momentos em que 

os alunos desenvolvem tarefas que não requerem muito a sua intervenção. 

 Apesar de ter validado vários fatores identificados na pesquisa como sendo estressores 

de sua atividade de trabalho, a professora pesquisada afirmou que sua principal fonte de 

estresse é a desvalorização de seu trabalho. 

 

 

A nossa maior revolta é a gente ganhar tão pouco por um trabalho tão 

importante, tão complexo e ganhar tão pouco e ser tão mal reconhecido. Isso 

é nossa maior mágoa. Não é porque trabalhamos demais, não é porque a 

gente tem muitos problemas com as crianças das classes populares, 

problemas de conflito familiar, de pais com problemas de vício, de abuso 

sexual não. Não é o trabalho é o nosso reconhecimento. Nós que estamos em 

sala de aula somos penalizados em tudo. Quando o aluno tem sucesso, a 

escola aparece. Quando o aluno tem um fracasso a culpa é do professor. [...] 

A nossa vida não é fácil! Que fique bem claro nessa pesquisa que a nossa 

vida não é fácil! A gente passa por muitas angustias, trabalha em casa como 

escravo, leva pra casa muita coisa, leva e trabalha em casa. Muitas vezes 

deixa de sair, de ir para reuniões de amigos porque tem trabalho pra fazer. 

Porque a gente não pode chegar na escola com a cara lavada. Tem que 

chegar na escola munida de atividades planejadas. Então, não é fácil! (Fala 

da professora, Fonte: pesquisa de campo). 
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5. 10 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Como foi possível observar, os indicadores da educação nacional apresentam 

resultados que demonstram a ineficiência do processo ensino-aprendizagem. Este aspecto, 

associado ao modelo de gestão escolar e ao que os professores apontaram como sendo os 

principais fatores estressores – problemas relacionados com alunos, dificuldade no 

relacionamento com a direção da escola, dificuldade no relacionamento com pais de alunos, 

condições ambientais inadequada da escola (ruído excessivo, calor, iluminação ruim, etc.), 

atividades em fins de semana, salário, falta de reconhecimento profissional ou imagem 

profissional negativa por parte da sociedade –, pode estar repercutindo na saúde dos 

professores em termos de estresse. 

Os resultados da presente pesquisa demonstraram que um elevado número de 

professores afasta-se do trabalho por motivos de saúde, o que gera um custo para o município, 

que precisa contratar professores temporários para ocuparem o lugar dos professores ausentes. 

A principal causa de afastamento médico de professores de Ensino Fundamental tanto no ano 

de 2010 quanto nos anos de 2011, 2012 e 2013 foram os Transtornos Mentais e 

Comportamentais. 

A pesquisa constatou, ainda, que 71,88% dos professores pesquisados na Zona Leste 

apresentavam estresse. Na Zona Oeste este percentual corresponde a 70,73%. Na Zona Norte, 

66,33% e na Zona Sul, 65%. Dos professores com estresse, 95,65% dos pesquisados na Zona 

Leste encontravam-se em níveis muito elevados de estresse – nas fases de resistência e 

exaustão. Na Zona Oeste este número sobe para 93,10%. Na Zona Norte 96,92% e na Zona 

Sul todos os professores pesquisados encontravam-se em níveis elevados 

Além de exercerem uma carga horária de trabalho excessiva, os professores também 

dedicam parte de seu tempo à formação profissional. Os cursos de formação continuada 

realizados em Natal/RN/BR, e financiados pelo governo, são fornecidos nos fins de semana, 

reduzindo ainda mais o tempo de descanso, de sociabilização e de lazer dos professores.  

Um fator importante a se considerar é que a absoluta maioria dos pesquisados são do 

sexo feminino, o que pode ser um agravante para a saúde ocupacional e, portanto, para o 

acometimento de estresse, uma vez que no Brasil recai sobre a maioria das mulheres as 

responsabilidades com as atividades domésticas e o cuidado dos filhos. 
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Pelo fato de receberem baixos salários, os professores sentem a necessidade de terem 

outros empregos para complementar à renda salarial, sobrecarregando-se de trabalho e 

comprometendo o tempo livre. 

Com relação ao apoio à saúde ocupacional dos professores, o município de Natal conta 

com o Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves – CEMURE. Esse centro 

oferece várias atividades voltadas à preservação da saúde e formação continuada dos 

professores, possibilitando, inclusive, sua inserção no “mundo tecnológico”. Entretanto, a 

excessiva carga horária a que os docentes estão submetidos, conforme citado anteriormente, 

não permite que os mesmos usufruam das atividades disponibilizadas pela CEMURE. Os 

docentes entrevistados afirmaram conhecer as atividades desenvolvidas pelo centro e ter 

interesse em participar das mesmas, porém, eles afirmaram não ter disponibilidade de tempo 

para isso. 

O cenário educacional apresentado evidencia a necessidade de melhoria das condições 

de trabalho dos professores da educação pública brasileira. Essas melhorias são necessárias 

até mesmo para garantir a existência de tais profissionais, posto que a taxa de rotatividade 

nesse setor é alta, conforme citado anteriormente. 

Apesar do CEMURE oferecer atividades que auxiliam na gestão do estresse, é preciso 

ir além das medidas que têm como foco as pessoas, pois elas não são tão eficazes quanto as 

que têm por base a organização do trabalho, conforme apontado por Caulfield et al (2004) e 

McVicar, Munn-Giddings e Seebohm (2013). As intervenções que apresentam bons 

resultados em nível organizacional têm maiores chances de suscitar mudanças positivas em 

nível individual (CAULFIELD et al, 2004; MCVICAR; MUNN-GIDDINGS; SEEBOHM, 

2013). 

Além dos fatores estressores apontados pelos pesquisados, pode-se afirmar que a carga 

horária de trabalho excessiva exercida pelos mesmos pode configurar-se como um fator 

estressante. Por meio da aplicação do “Protocolo de Tempo das Atividades Diárias” realizada 

durante o estudo de caso, constatou-se que a maior parte do tempo semanal da professora 

pesquisada é destinado à realização de seu trabalho (32,73%). A segunda atividade a qual a 

professora destina parte de seu tempo é sono (31,56%). Em terceiro lugar está o deslocamento 

para Trabalho (9,53%). Uma pequena parcela do tempo semanal da professora é utilizada para 

a refeição (4,60%). De segunda-feira a quinta-feira a professora almoça durante o 

deslocamento para o trabalho. Outro fato que chamou a atenção é que de segunda-feira a 

quinta-feira a pesquisada não realiza nenhuma atividade exclusiva de lazer. No mês de 
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dezembro, o tempo destinado ao trabalho aumenta em decorrência dos relatórios de 

desempenho individual e do fechamento das cadernetas que a mesma elabora. O aumento do 

trabalho se dá nas atividades desenvolvidas em casa.  

Por meio das observações sistemáticas das verbalizações, das interrupções de tarefas e 

sequências de ações da professora, constatou-se como fatores estressores de sua atividade de 

trabalho o fato dos alunos ficarem desatentos durante as aulas e, em decorrência disso, 

ficarem brincando, envolverem-se em conversar paralelas ou em brigas com os colegas. A 

desatenção dos alunos faz com que eles não realizem as atividades solicitadas pela professora. 

Outro fator estressor constatado é a insuficiência de tempo para realizar as tarefas solicitadas. 

Como foi apresentado anteriormente, a maior parte do tempo da professora é destinado ao 

trabalho. Apesar disso, a professora não dispõe de tempo suficiente para preparar materiais 

para a aula. Além disso, também há insuficiência de tempo para realizar tarefas em sala de 

aula. 

Um fator que aumenta a carga de trabalho da professora pesquisada e que não foi 

citado na análise global é a presença de uma professora estagiária. Receber uma professora 

estagiária aumenta a carga de trabalho visto que a professora exerce uma atividade de tutoria 

para com a professora estagiária. Os seguintes extratos de fala ilustram esse aspecto 

 

 

Dia 02/09/2014 – 10:27:19 – Professora A, não dê muito cabimento não. Se 

der cabimento demais eles ficam sem querer lhe respeitar. Fica sem querer 

respeitar a professora. Fica sem querer respeitar a professora (Fala da 

professora, Fonte: pesquisa de campo).  

Dia 02/09/2014 –10:46:39 – Outra coisa professora, não passe em cima das 

letras, passe num canto que não cubra as letras (Fala da professora, Fonte: 

pesquisa de campo).  

Dia 02/09/2014 – 10:43:19 Mas você dizendo tá bom, tá bom e ela não 

deixa. Quando você disser tá bom eles têm que obedecer (Fala da professora, 

Fonte: pesquisa de campo).  

Dia 02/09/2014 – 10:44:56 – Professora: Não, não bota interrogação em 

quem faltou, bota em quem tava e não veio, em casa não, sim, agora bote 

com a letra caprichada, Professora Estagiária, Professora Estagiária... Olhe! 

Faltou! É isso que Paulo Freire diz a gente ‘capriche em tudo’. Aí ele vai 

fazer e trazer amanhã, aí você aproveita e já olha o que ele fez, esse aqui ele 

num fez, aí você aproveita e bota só um S, esse aqui foi hoje a gente já 

marcou, esse aqui já marcou. Essa daqui não, essa daqui também não que é 

daqui. Aí agora casa aqui, casa aqui, casa aqui. Ok, ok. Essa daqui já 

fizemos, essa também, essa ela num fez, vai botar outra de casa (Fala da 

professora, Fonte: pesquisa de campo). 
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Em entrevista, a professora pesquisada afirmou que, na organização de seu trabalho, 

não existe um momento de planejamento junto aos professores estagiários. A falta de 

planejamento com o aluno estagiário e de experiência profissional do mesmo faz com que o 

professor acompanhe-o durante toda a aula, explicando o que deve ser feito e corrigindo seus 

erros. O aluno estagiário deve aprender com a prática de ensino e com um professor mais 

experiente, porém, um planejamento prévio evitaria que o estagiário cometesse muitos erros e 

atrapalhasse a aula. A atividade de trabalho dos professores que recebem professores 

estagiários deve ser revisto, considerando o aumento da carga de trabalho que pode acontecer 

em decorrência da má organização do trabalho. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estresse é uma síndrome que tem se tornado frequente nos locais de trabalho. No 

setor educacional, os mais atingidos são os professores. O estresse ocupacional prejudica a 

saúde dos trabalhadores e reduz seu desempenho no trabalho.  

A Ergonomia, enquanto uma abordagem científica, apresenta-se como um importante 

referencial teórico-metodológico, que pode contribuir para a compreensão da atividade 

docente e da sua relação com os fatores organizacionais determinantes nas escolas, que são 

produtores de estresse, possibilitando, dessa forma, implementações de mudanças na 

organização escolar, que sejam capazes de transformar positivamente as situações de trabalho 

(VIDAL, 2008, p. 10) dos docentes. 

A realização de mudanças organizacionais adequadas, como parte de uma política e 

um programa de gestão dai saúde ocupacional dos professores, que dê conta também da 

gestão do estresse desses profissionais, pode contribuir para a melhoria das condições de 

trabalho dos professores e a melhoria da eficiência do processo de ensino-aprendizagem, 

tendo repercussões, mais cedo ou mais tarde, na melhoria da qualidade da educação brasileira.    

 A presente pesquisa é limitada na medida em que o estudo de caso foi realizado com 

apenas um professor. Devido a isso, não foi possível fazer comparações entre professores que 

atuam em um mesmo nível de ensino, entre professores que atual em níveis de ensino 

diferentes e entre professores de diferentes escolas públicas municipais. Outra limitação da 

pesquisa é o curto espaço de tempo de realização do estudo de caso. 

 Baseado no que foi identificado na pesquisa são sugeridas as seguintes proposições de 

pesquisas futuras: Pesquisar a ocorrência de estresse entre professores de escolas particulares 

e comparar com os resultados dessa pesquisa; Pesquisar a ocorrência de estresse entre 

professores que atuam em diferentes níveis de ensino; Pesquisar a ocorrência de estresse entre 

professores que trabalham em diferentes escolas; Analisar sistematicamente a associação 

entre a ocorrência de estresse nos professores e o número de afastamento médico por 

adoecimento. 
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APÊNDICE 2: PRIMEIRO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À SME 
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APÊNDICE 3: SEGUNDO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À SME 
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APÊNDICE 5: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AO INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN - NATALPREV 
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APÊNDICE 6: ROTEIRO DE TÓPICOS PARA ENTREVISTA. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

 

 Principais problemas enfrentados pelos professores da rede pública municipal de 

ensino de Natal/RN. 

 Relação governo/professor. 

 Relação SINTE/RN/professor. 

 Relação escola/professores. 

 Relação aluno/professores. 

 Saúde e segurança ocupacional dos professores. 

 Políticas e programas públicos que beneficiam os professores. 

 Qualidade do ensino público. 

 Condições de trabalho. 

 Competências docentes. 

 Formação profissional. 

 Sobrecarga de trabalho. 

 Assédio moral. 

 Estresse. 

 Síndrome de Burnout. 
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APÊNDICE 7: QUESTIONÁRIO DO PERFIL SÓCIO-PROFISSIONAL   

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

Questionário do Perfil Sócio-Profissional dos Professores do Ensino Fundamental I da Rede 

Municipal de Ensino de Natal-RN 

 

Prezado (a) colaborador (a),  

Solicitamos sua colaboração em expressar seus comentários com relação à percepção e ao comportamento 

organizacional. Não é preciso se identificar. Abaixo, encontram-se alguns itens para que você possa avaliar 

livremente. A fidelidade das respostas é fundamental para a validade da pesquisa. O interesse da pesquisa se dá 

pelo resultado final como um todo e não de forma individualizada. Portanto, o anonimato será mantido e todas as 

respostas serão totalmente confidenciais e fidedignas. OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO. 

 

Data: __/__/___ Aplicador: ___________________. Hora: Início __:__ h. Fim: __:__ h 

ESCOLA:______________________________________________________________ 

Contato do respondente (celular/email):_______________________________________ 

 

1 SOCIAL 

Idade:___ anos 

Sexo (    ) M (    ) F 

Estado civil:(    )solteiro(a) (    )casado(a) (    )separado(a) (    )viúvo(a) (    )outro _____ 

Número de filhos: (    ) nenhum (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) mais de 3  

 

2 PROFISSIONAL 

2.1 Nível de escolaridade:  

(    ) Ensino Médio Completo  

(    ) Superior completo    (    ) Superior incompleto   (    ) Superior em curso  

(    )Especialização completa(    )Especialização incompleta(    )Especialização em curso 

(    ) Mestrado completo        (    ) Mestrado incompleto        (    ) Mestrado em curso 

(    ) Doutorado completo      (    ) Doutorado incompleto      (    ) Doutorado em curso 

(    ) Outro:_____________________________________________________________ 

2.2 Formação Continuada: 

2.2.1 Atualmente está participando de algum programa de formação continuada financiado 

pela escola ou governo? (    )Não (    )Sim 

Qual?__________________________________________________________________ 

2.2.2 Realiza formação continuada por conta própria? 

(  ) nunca    (  ) quase nunca   (  ) indiferente   (  ) quase sempre   (  ) sempre 

Qual?__________________________________________________________________ 

2.3 Jornada de Trabalho: 

2.3.1 Tempo de experiência como professor (a):_______________________________ 

2.3.2 Carga horária semanal:____ horas 
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2.3.3 Possui outro vínculo como professor (a): (    )Não (    )Sim 

2.3.3.1 Qual a carga horária semanal do segundo vínculo?____ horas 

2.3.4 Possui outro emprego (formal ou informal)? (    ) Não(    ) Sim  

2.3.4.1 Qual a carga horária semanal do segundo emprego?____ horas 

2.3.4.2 Qual função exerce nesse segundo emprego?______________________  

2.4 Nível Salarial 

(  ) 1/2-1 Salário Mínimo (  ) 1-2 Salários Mínimos (  ) 2-3 Salários Mínimos  (  ) 3-5 Salários 

Mínimos (  ) 5-10 Salários Mínimos (  ) 10-20 Salários Mínimos (  ) Mais de 20 Salários 

Mínimos 

 

2.5 Nível Salarial Familiar 

(  ) 1/2-1 Salário Mínimo (  ) 1-2 Salários Mínimos (  ) 2-3 Salários Mínimos  (  ) 3-5 Salários 

Mínimos (  ) 5-10 Salários Mínimos (  ) 10-20 Salários Mínimos (  ) Mais de 20 Salários 

Mínimos 

 

3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

3.1 Qual (is) os elementos de seu trabalho que mais lhe estressam ou desgastam? 
(    ) Jornada de trabalho 

(    ) Excesso de atividades (sobrecarga de atividades) 

(    ) Tempo insuficiente para realizar as tarefas solicitadas 

(    ) Atividades extraclasse 

(    ) Atividades extraescolares   

(    ) Atividades em fins de semana 

(    ) Atividades de esforço cognitivo intenso antes do período de repouso noturno (período de dormir) 

(    ) Número excessivo de alunos por turma 

(    ) Número excessivo de turmas  

(    ) Falta de planejamento 

(   ) Falta ou insuficiência de apoio pedagógico 

(    ) Salário 

(    ) Falta de recursos materiais (pedagógicos) 

(    ) Falta de reconhecimento profissional ou imagem profissional negativa por parte da sociedade  

(    ) Falta de reconhecimento de seu trabalho por parte dos colegas de trabalho 

(    ) Falta de reconhecimento de seu trabalho por parte da direção da escola 

(    ) Falta ou insuficiência de qualificação profissional 

(    ) Não vejo utilidade em meu trabalho 

(    ) Dificuldade ou despreparo para lidar com tecnologias 

(    ) Problemas relacionados com alunos: 

                                                    (    ) violência 

                                                    (    ) comportamentais 

                                                    (    ) de aprendizagem  

                                                    (    ) desmotivação ou desinteresse dos alunos 

                                                    (    ) outros:____________________________________                

(    ) Dificuldade no relacionamento com os pais de alunos  

       (    ) Cobranças excessivas com relação ao professor 

       (    ) Violência por parte dos pais 

       (    ) Falta de participação na vida escolar do aluno 

       (    ) Outros:__________________________________________________________ 

(     ) Dificuldade no relacionamento com os outros professores   

        (    ) Falta de comunicação 

        (    ) Falta de  colaboração 

        (    ) Indiferença 

        (    ) Outros:_________________________________________________________ 

(    ) Dificuldade no relacionamento com os funcionários da escola 
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        (    ) Falta de comunicação 

        (    ) Falta de  colaboração 

        (    ) Indiferença 

        (    ) Outros:_________________________________________________________         

(    ) Dificuldade no relacionamento com a direção da escola 

        (    ) Indiferença   

        (    ) Relação autoritária 

        (    ) Falta de apoio 

        (    ) Burocracia excessiva 

        (    ) Cobrança, por resultados, em excesso 

(    ) Conflitos de interesses e valores 

(   ) Mobiliários inadequados (cadeiras, birô, etc.) 

(    ) Condições ambientais inadequada da escola (ruído excessivo, calor, iluminação ruim, etc.) 

(    ) Condições higiênicas e sanitárias inadequadas (sala de aula, banheiros etc) 

(    ) Instalações inadequadas ou inexistentes (sala de aula, biblioteca, laboratório, áreas de 

convivência, sala de professores etc) 

(    ) Política ou exigência do governo. Qual (is)?__________________________________ 

(    ) Outros:_____________________________________________________________ 

3.2 Você tem a sensação de que as exigências sobre o seu trabalho são superiores as suas 

condições de resposta? 

(  ) nunca    (  ) quase nunca   (  ) indiferente  (  ) quase sempre   (  ) sempre 

3.3 Você tem sentimento de incapacidade com relação ao seu trabalho?  

(  ) nunca    (  ) quase nunca   (  ) indiferente   (  ) quase sempre   (  ) sempre 

 

3.4 Resultados do trabalho:  

3.4.1 Quais os resultados esperados pela escola com relação ao seu trabalho? 

______________________________________________________________________ 

3.4.2 Você tem conseguido atingir esses resultados?  

(  ) nunca  (  ) quase nunca  (  ) indiferente  (  )  quase sempre  (  ) sempre  

3.4.3 São fornecidas as condições necessárias para que esses resultados sejam alcançados? (  ) 

nunca (  ) quase nunca (  ) indiferente (  ) quase sempre (  ) sempre 

3.4.4 O que acontece se esses resultados não são atingidos?_______________________ 

3.5 Qual seu nível de satisfação com relação a seu trabalho? 

(  ) Totalmente insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) indiferente (  ) Satisfeito (  ) Totalmente 

satisfeito 

 

4 SAÚDE E SEGURANÇA 

4.1 Você adoeceu nos últimos 05 anos? (    ) Não (    ) Sim   

Qual a doença?__________________________________________________________  

4.1.1 Durante o período em que esteve doente, afastou-se do trabalho? (    )Não (    )Sim  

4.2 Seu trabalho contribui para seu adoecimento? 

(  ) nunca  (  ) quase nunca  (  ) indiferente  (  )  quase sempre  (  ) sempre  

 

4.3 Violência no Trabalho 

 

4.3.1 você já sofreu alguma agressão física ou verbal por parte de alguém no trabalho ou 

agrediu fisicamente ou verbalmente alguém do trabalho?  (   ) sim  (  ) não  

4.3.1.1 A que você atribui esta ocorrência?____________________________________ 
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APÊNDICE 8: ROTEIRO DINÂMICO DE AÇÃO CONVERSACIONAL 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

 

 O que te levou a buscar essa profissão? 

 Há quanto tempo você atua nessa área? 

 O que você mais gosta em sua profissão? 

 Quais as dificuldades que você enfrenta nessa profissão?  

o O que você faz para sanar essas dificuldades? 

 Existe um espaço de discussão sobre as dificuldades existentes nessa profissão?  

o Qual?  

o Com que frequência isso acontece? 

 Já pensou em mudar de emprego? Por quê? 

 Quais são as tarefas que você precisa desempenhar em seu trabalho?  

o Quais destas tarefas, você considera como estressantes? 

o Quais destas tarefas, você considera como prejudiciais à saúde?  

o Qual seu grau de autonomia na realização dessas tarefas? 

 Você é pressionada a atingir resultados? 

o Quais são esses resultados? 

o Quem a pressiona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: “INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS” – ISSL (LIPP, 2000). 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

Questionário do Perfil Sócio-Profissional dos Professores do Ensino Fundamental I da Rede 

Municipal de Ensino de Natal-RN 
 

Prezado (a) colaborador (a),  

Solicitamos sua colaboração em expressar seus comentários com relação à percepção e ao comportamento 

organizacional. Não é preciso se identificar. Abaixo, encontram-se alguns itens para que você possa avaliar 

livremente. A fidelidade das respostas é fundamental para a validade da pesquisa. O interesse da pesquisa se dá 

pelo resultado final como um todo e não de forma individualizada. Portanto, o anonimato será mantido e todas as 

respostas serão totalmente confidenciais e fidedignas. OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO. 

 

Data: __/__/___ Aplicador: ___________________. Hora: Início __:__ h. Fim: __:__ h 

ESCOLA:______________________________________________________________ 

 

 

INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS – ISSL 

 

 

Marque com “X” os sintomas que tem experimentado nas últimas 24 horas. 

 

 

( ) 1. Mãos/pés frios  

( ) 2. Boca seca  

( ) 3. Nó no estômago  

( ) 4. Aumento de sudorese  

( ) 5. Tensão muscular  

( ) 6. Aperto da Mandíbula/Ranger os dentes, roer unhas  

( ) 7. Diarreia passageira  

( ) 8. Insônia ou dificuldade de dormir  

( ) 9. Taquicardia  

( ) 10. Hiperventilação  

( ) 11. Hipertensão arterial súbita e passageira  

( ) 12. Mudança de apetite  

( ) 13. Aumento súbito de motivação  

( ) 14. Entusiasmo súbito  

( ) 15. Vontade súbita de iniciar novos projetos  

 

 

Fase I – Pontos assinalados_____ 
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Marque com “X” os sintomas que tem experimentado na última semana.  

 

( ) 1. Problemas com a memória.  

( ) 2. Mal estar generalizado, sem causa específica  

( ) 3. Formigamento das extremidades  

( ) 4. Sensação de desgaste físico constante  

( ) 5. Mudança de apetite  

( ) 6. Aparecimento de problemas dermatológicos  

( ) 7. Hipertensão arterial  

( ) 8. Cansaço constante  

( ) 9. Aparecimento de úlcera  

( ) 10. Tontura/sensação de estar flutuando  

( ) 11. Sensibilidade emotiva excessiva.  

( ) 12. Dúvida quanto a si próprio  

( ) 13. Pensar constantemente em um só assunto  

( ) 14. Irritabilidade excessiva  

( ) 15. Diminuição da libido  

 

Fase II – Pontos assinalados_____ 

 

 

Marque com “X” os sintomas que tem experimentado no último mês.  

 

( ) 1. Diarreia frequente  

( ) 2. Dificuldades sexuais  

( ) 3. Insônia  

( ) 4. Náusea  

( ) 5. Tiques  

( ) 6. Hipertensão arterial continuada  

( ) 7. Problemas dermatológicos prolongados  

( ) 8. Mudança extrema de apetite  

( ) 9. Excesso de gases  

( ) 10. Tontura frequente  

( ) 11. Úlcera  

( ) 12. Enfarte  

( ) 13. Impossibilidade de trabalhar  

( ) 14. Pesadelos  

( ) 15. Sensação de incompetência em todas as áreas 

( ) 16. Vontade de fugir de tudo 

( ) 17. Apatia, depressão ou raiva prolongada  

( ) 18. Cansaço excessivo  

( ) 19. Pensar/Falar constantemente em um só assunto  

( ) 20. Irritabilidade sem causa aparente  

( ) 21. Angustia/Ansiedade diária  

( ) 22. Hipersensibilidade emotiva  

( ) 23. Perda de senso de Humor 

 

Fase III – Pontos assinalados_____
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ANEXO 2: “PROTOCOLO DE TEMPO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS” – ISSL (LIPP, 2000). 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

 

PROTOCOLO DE TEMPO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS Adaptado de Fischer; Silva-Costa; Saldanha; Carvalho (2011) 

Hora do Dia 0               1                    2                   3                  4                   5                    6                   7                   8                   9                  10                  11                  12 

Trabalho                                                  

Deslocamento                                                  

Refeição                                                  

Folga                                                  

Sono                                                   

Estudo                                                  

Família                                                  

Lazer                                                  

Higiene Pessoal                                                  

Outra tarefa                                                  

 

Hora do Dia 12             13                 14                 15                 16                 17                  18                 19                20                  21                 22                  23                 24 

Trabalho                                                  

Deslocamento                                                  

Refeição                                                  

Folga                                                  

Sono                                                   

Estudo                                                  

Família                                                  

Lazer                                                  

Higiene Pessoal                                                  

Outra tarefa                                                  
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Faça um traço vertical na linha abaixo cortando a reta numa posição que indique: 

Como a Srª. dormiu a noite passada? 

____________________________________________________________ 

     1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

muito                                                                                                              muito  

bem                                                                                                                   mal 

 

 

Faça um traço vertical na linha abaixo cortando a reta numa posição que indique: 

Como a Srª. se sentiu hoje no início de seu dia de trabalho? 

__________________________________________________________ 

     1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

nada                                                                                                               muito  

cansado                                                                                                       cansado 

 

 

Faça um traço vertical na linha abaixo cortando a reta numa posição que indique: 

Como a Srª. se sentiu hoje no final de seu dia de trabalho? 

__________________________________________________________ 

     1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

nada                                                                                                               muito  

cansado                                                                                                       cansado 

 

 

 

(          ) Não trabalhei hoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça um traço vertical na linha abaixo cortando a reta numa posição que indique: 

Como a Srª. se alimentou hoje durante todo o dia? 

__________________________________________________________ 

     1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

muito                                                                                                               nada  

bem                                                                                                                  bem 

 

 

Faça um traço vertical na linha abaixo cortando a reta numa posição que indique: 

Como a Srª. se sentiu hoje após o horário de pico de trabalho? 

__________________________________________________________ 

     1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

nada                                                                                                                  muito  

cansado                                                                                                           

cansado 

 

 

Observações: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


