
 

 

 

                  

TRABALHO E ADOECIMENTO DOCENTE NO CONTEXTO DA REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA 
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RESUMO 
 
Este texto traz investigações no campo da reestruturação 
produtiva e adoecimento dos trabalhadores de maneira geral e 
dos docentes de maneira específica. Nas produções observou-
se que o processo de precarização e intensificação do trabalho 
docente decorrem da existência de sobrecarga de trabalho, de 
maiores exigências, do maior número de turma e alunos. 
Verificou-se como consequências, o desgaste, o cansaço, a 
pouca satisfação, implicando em mal-estar e em adoecimento.  
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ABSTRACT 
 
This paper brings investigations in the field of industrial 
structure and illness of workers in general and in specific ways 
teachers. In production was observed that the precarious 
process of teaching and intensification resulting from the 
existence of overload of work, increased demands, the more 
class and students. It was found as consequences, wear, 
fatigue, little satisfaction, resulting in discomfort and illness. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A crise do capitalismo e a supremacia do capital financeiro balizam uma fase do 

desenvolvimento do sistema capitalista marcada desde os anos de 1980 pela mundialização 

(CHESNAIS, 2003), que determina um novo regime de acumulação e internacionalização do 

capital. Nesta fase, novas formas de produção e de trabalho são reconfiguradas nas 

relações entre capital e trabalho, nas quais as fronteiras comerciais entre países passam a 

ser diluídas (em que pese as diferentes formas e situação dos países), provocando 

mudanças na organização econômica, política e social, redefinindo o modelo do Estado 

destacando-se novas formas de organização, flexibilização e gestão do trabalho. Em 

Antunes (2006), a reestruturação produtiva seria o resultado de um novo padrão de 

acumulação proporcionado pelas indústrias eletrônicas, de informática e trouxe como 

consequência o aumento da produtividade, a diminuição da mão-de-obra, e a mais absoluta 

precarização das condições de trabalho, a diminuição dos direitos trabalhistas, o aumento 

da exploração da força de trabalho infantil e feminina, dentre outras situações. No Brasil, a 

reestruturação produtiva teve seus desdobramentos com mais intensidade a partir dos anos 

de 1990, quando o país passou a adotar políticas econômicas e sociais, com o fim de 

ajustar o país na ordem econômica mundial, incorporando os princípios do Toyotismo nas 

empresas. Para Alves (2010) não existe uma ruptura do modelo de produção baseado no 

taylorismo-fordismo, visto que não se quebra com a organização e racionalização do 

trabalho, e o Toyotismo seria uma nova forma de enfrentamento à crise capitalista de 

produção de mercadoria. Ambos os autores concordam que a crise do capital favorece uma 

nova forma de acúmulo, sem necessariamente romper com a estrutura de produção e 

reprodução do capital. 

Neste cenário, de transformações, que solicitam novas formas de relação 

homem, trabalho e capital, que Navarro e Prazeres (2010) afirmam ser necessário 

evidenciar os efeitos que o processo de reestruturação produtiva provocou/a no 

adensamento dos problemas de saúde relacionado ao trabalho, e um dos pontos 

elementares a serem ponderados é a organização do trabalho. Ela é entendida como a 

forma de conceber os conteúdos das atividades de trabalho e sua divisão entre os 

trabalhadores. A maneira como se articula o processo de trabalho e sua administração é 

basilar, não apenas para a produção, mas também para a saúde dos trabalhadores 

(SELIGMAN-SILVA 2011). Autores como Dejours (1992), Seligman-Silva (2011) analisam o 

trabalho como gerador de adoecimento. De acordo com estes autores, o processo de 

saúde-adoecimento pode ser resultante tanto de fatores biológicos e psíquicos, quanto de 



 

 

 

                  

fatores sociais, econômicos e políticos.  Estes últimos estão relacionados a serviços básicos 

como moradia, habitação, alimentação, educação, saneamento básico, trabalho e outros. Na 

sociedade capitalista, as desigualdades sociais e a exploração da classe trabalhadora 

acabam por negar o essencial ao trabalhador: vida saudável! 

As contradições no mundo do trabalho aparecem quando, ao mesmo tempo em 

que o sistema realiza mudanças tecnológicas e organizacionais que favorecerem o aumento 

da produção, da melhoria da qualidade de produtos, da diminuição dos custos de produção 

e aumento da lucratividade que poderiam beneficiar o trabalhador (menor tempo de 

trabalho, maior valor salarial dentre outros), trazem consigo o desemprego, o subemprego e 

o envilecimento salarial. O trabalhador para sobreviver, vê-se obrigado a submeter-se às 

precárias condições de trabalho. Tais condições assumem repercussões sobre a saúde 

individual ou coletiva, o que em determinados contextos pode ser considerado casos de 

saúde pública (LARA, CANOA 2010). Ainda sobre a reestruturação produtiva e seus efeitos 

na saúde dos trabalhadores, nos estudos sobre a prevalência da saúde mental, Seligman-

Silva (2011) situa as questões relacionadas à precarização, como reflexos da crise 

financeira que deixaram as relações sociais de trabalho delicadas e mutáveis. A autora 

vislumbra que o processo de reestruturação produtiva aumentou a incidência dos números 

de agravos à saúde dos trabalhadores que estão relacionados às formas de precarização do 

trabalho e precarização social.  A precarização do trabalho é entendida como o processo de 

flexibilização e de desregulamentação dos contratos de trabalho. Já a precarização social é 

resultante da produção da instabilidade social, fruto do desmonte da proteção social do 

trabalhador (diretos sociais e trabalhistas dentre outros), contribuindo ainda com este 

processo a precarização dos laços humanos e dos indivíduos (SELIGMAN-SILVA 2011).  

Dal Rosso (2008), ao estudar os fenômenos históricos do processo de trabalho, 

chega à conclusão de que tal processo ocorre de duas maneiras: a primeira, como resultado 

das transformações tecnológicas, que o autor conceitua como de produtividade, cuja tônica 

está no progresso dos meios materiais. A segunda, na organização do trabalho em que as 

atividades consomem energia, que ele define como processo de intensificação. Para este 

autor, produtividade e intensidade são duas razões distintas que necessitam ser 

consideradas e analisadas de maneira diferentes. Alves (2010), ao analisar o processo de 

intensificação, diz que o trabalho árduo não foi abolido. Na verdade, se compôs em novos 

processos de intensificação, com consequências mais nefastas comprometendo as 

estruturas psíquicas de homens e mulheres trabalhadoras e estaria contribuindo “para a 

disseminação de uma nova psicopatologia do trabalho, com o crescimento de doenças 

psicossomáticas ou ainda, „doenças da alma‟, expressão de uma subjetividade visada pelo 

capital” (ALVES 2010 s/p). Diante dos diversos casos de adoecimentos entre os 



 

 

 

                  

trabalhadores fabris em virtude da reestruturação produtiva, decerto que, de maneira 

própria, outras categorias também foram atingidas por este fenômeno. Em suas 

peculiaridades, a categoria de trabalhadores docentes vivenciou e vivencia processos de 

flexibilização, de precarização e intensificação do trabalho. No entanto, o que resta saber é 

como essa categoria profissional reorientou o trabalho docente e quais os efeitos sobre a 

saúde deste trabalhador. 

 

2. A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E ADOECIMENTO DOCENTE 

 

As transformações ocorridas com a reestruturação produtiva, marcada pela 

flexibilização do trabalho, trouxe consequências impares para a classe trabalhadora de 

maneira geral, como abordado anteriormente.  Nas áreas econômicas e sociais, os efeitos 

foram bastante contundentes. O caso da educação em especial, com os novos modelos de 

organização do trabalho exigindo dos trabalhadores maiores níveis de formação para fazer 

frentes às demandas do sistema produtivo, a reestruturação será vista como necessária na 

qualificação dos indivíduos para o mercado de trabalho. A qualificação não mais terá a 

perspectiva apenas do domínio da técnica, mas um conjunto de competências e habilidades, 

que adapte o trabalhador ao espírito de responsabilidade, de cooperação, além da 

capacidade de resolver problemas no mercado de trabalho. A compreensão dos ajustes do 

sistema educacional nessa lógica passa necessariamente, pelas amplas reformas do Estado 

brasileiro, a fim de adequar-se aos imperativos da reestruturação produtiva. Tais reformas 

tiveram como lógica a emergência de uma administração pautada no modelo de eficiência e 

eficácia. Tiveram orientações dos Organismos Internacionais, como o Banco Mundial (BM), 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência a Cultura (UNESCO), dentre outros. A conformação de um modelo de educação, 

com vistas à formação dos trabalhadores necessários ao padrão de acumulação flexível, foi 

possível a partir das reformas dos anos de 1990, que culminou com a aprovação da Lei 

9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Na lógica acima analisada, a escola passa a ser por excelência o lócus de 

formação. Assim, o nível de escolarização será uma condição sine qua non, tanto para a 

inserção, quanto para a permanência do trabalhador no mercado de trabalho. Ao mesmo 

tempo, tem-se a assunção de uma ideologia na qual quanto maior a escolarização mais as 

sociedades tenderiam ao desenvolvimento econômico, social e cultural. Evangelista al., 

(2007) questionam essa ideologia, pois responsabiliza o indivíduo pela superação das 

mazelas econômicas de países periféricos como o Brasil. As contradições que vivenciam os 



 

 

 

                  

trabalhadores docentes com as mudanças provocadas pela reestruturação produtiva, 

provocaram um questionamento do papel que os mesmos teriam ou têm que assumir na 

sociedade. Neste caso, Esteves pondera: 

O professor tem sido sempre uma figura questionada pela mesma contradição 
intrínseca ao papel que representa. A velha acusação de Sócrates, por corromper a 
juventude, ilustra as tensões existentes há vinte e quatro séculos, entre o que o 
professor faz e o que a sociedade desejaria que fizesse. Entre a aspiração ao 
desenvolvimento criativo, critico e pessoal e a exigência de submissão e integração 
à ordem estabelecida (ESTEVES, 1999, p. 21).  

  
Da mesma maneira que a reestruturação produtiva provocou rupturas no “novo 

tipo de trabalhador” que necessita de polivalência, competências e habilidades, para lidar 

com diferentes situações em sue contexto de trabalho, o trabalhador docente também teve 

que se reestruturar a fim de se adequar ao papel e às responsabilidades que o Estado 

passa a cobrar dele. Ser polivalente dentro da escola é participar do planejamento, do 

conselho de classe, da comunidade; é trabalhar com a família e conselho tutelar com 

crianças em situação de risco; é estar na escola quando solicitado nos programas sociais do 

governo etc. , é ter competências e habilidades para trabalhar as situações de ensino e 

aprendizagem em múltiplos contextos que a escola/sujeito apresenta, sendo produtivo na 

medida em que consegue realizar várias atividades, com foco nos padrões de qualidade 

aferidos pelo sistema. Se não ocorreu um ajustamento dos trabalhadores docentes aos 

paradigmas do sistema do capital, decerto que incidiu sobre eles níveis de cobranças, que 

não coadunaram/coadunam com as condições de trabalho a eles impostas. Tais condições 

estão relacionadas a jornadas de trabalho, valorização, estruturas físicas das escolas, 

número de turmas e de alunos dentre outras. Estas condições são basilares para um 

processo de ensino e aprendizagem com qualidade. Ao negar aos trabalhadores docentes 

condições mínimas de trabalho, umas das consequências foi o aumento do índice de 

trabalhadores docentes em processo de adoecimento. Mesmo que a relação saúde, doença 

e trabalho não sejam de simples equação, no entanto, é possível considerar que esta tríade 

possa estar implicada em casos de adoecimento dos trabalhadores docente. 

O trabalho docente insere-se em determinadas condições que interferem tanto 

no resultado, que é o processo de ensino-aprendizagem, como também influencia a vida 

profissional e pessoal do trabalhador docente. Ao partir-se da análise da saúde do 

trabalhador docente sob este ponto de vista, verifica-se um olhar na pluralidade de 

determinações na promoção de saúde e de adoecimento desses sujeitos que, mesmo não 

estando na fábrica, sucumbem aos efeitos das doenças ocupacionais. A seguir serão 

analisadas algumas dessas produções. 

 

 



 

 

 

                  

2.1 O adoecimento docente e as condições de trabalho  

 

As pesquisas de Czekster (2009), Landini (2006) e Paparelli (2010) vêm 

demonstrando que são cada vez mais frequentes os casos de trabalhadores docentes que 

se encontram em franco processo de adoecimento. As principais denúncias acerca do 

agravamento na saúde dos docentes, indicadas pelas pesquisas citadas, estão relacionadas 

às condições de trabalho e demonstram que tanto a precarização quanto a intensificação 

têm sido indicadas como geradores de adoecimento, em função de o docente precisar 

mobilizar suas capacidades físicas, cognitivas e emocionais, o que acaba por gerar esforços 

ou uma sobrecarga de energia física-mental-emocional, comprometendo e causando danos 

à sua saúde física e mental. No caso do trabalhador docente, esse processo está 

relacionado às jornadas de trabalho, salários, avaliação, regulação e, à divisão social do 

trabalho, à relação de números de alunos/docente, às formas de contratos e admissão no 

trabalho. É possível na conjuntura atual afirmar que a organização escolar vem sofrendo 

ajuste na forma de flexibilização da gestão, do currículo e da avaliação.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, em seu artigo 67, 

diz que “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive no termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público; VI – Condições adequadas de trabalho” (LDB/9393/96). Neste caso, como bem 

afirma o artigo, cada sistema, estadual, municipal ou federal terá, como forma de 

valorização dos profissionais, que criar as condições adequadas de trabalho. A própria lei é 

omissa em considerar o que seriam essas “condições adequadas de trabalho”. Entende-se 

aqui que é um termo polêmico e remete a cada sistema as responsabilidades em criar 

condições de trabalho adequadas aos seus trabalhadores, sem deixar claro o que se pode 

considerar como “adequadas” Ademais, sabe-se que as condições de trabalho são uma das 

vertentes basilares que norteiam as análises sobre os problemas de saúde que atingem os 

trabalhadores docentes.  

No dicionário “Trabalho, Profissão e Condição Docente” (2010), a “condição de 

trabalho docente” (OLIVEIRA; ASSUNÇÃO, 2010 s/p) é entendida como as condições 

concretas em que o trabalho se realiza, considerando as de emprego (formas de 

contratação, remuneração, carreira e estabilidade) e as situações objetivas nas quais o 

processo de trabalho é realizado. É nesta acepção que as condições de trabalho podem se 

constituir como precarizadas e com flexibilização dos direitos, como estabilidade, licenças e 

estrutura salarial, a partir das quais é possível fazer um paralelo dessas condições com as 

transformações do trabalho na contemporaneidade (OLIVEIRA, 2004). 



 

 

 

                  

Historicamente, as condições de trabalho dos trabalhadores docentes no Brasil 

vêm sendo marcadas pela precariedade, deterioração física das escolas, baixos salários, 

aumento de carga de trabalho, dentre outros fatores. Pesquisas sobre a saúde dos 

trabalhadores docentes no Ensino Fundamental (LANDINI, 2006) apontam que as 

mudanças decorrentes das reformas educacionais ocasionaram mudanças na organização 

e nos objetivos do trabalho docente, sem, contudo, ter tido um aumento significativo de 

investimento nas condições de trabalho dos trabalhadores docentes. Tais condições são 

contraditórias em relação às altas exigências de desempenho, as quais escolas e 

trabalhadores docentes são exigidos.  Assunção aponta a necessidade de investigação 

sobre a saúde no trabalho que possibilite um avanço científico e conteste o modelo “do 

homem-padrão inesgotável que dá conta das condições inevitáveis” (ASSUNÇÃO, 2003, p. 

92). Tal modelo sugere um sujeito apto a superar todas as adversidades no trabalho, como 

se a dinâmica desse não pudesse lhe causar adoecimentos.  

Nas análises das condições de trabalho e da saúde dos professores, autores 

como Landini (2006) e Assunção (2003) demonstram que este é um tema complexo, uma 

vez que o diagnóstico da possível relação entre trabalho e saúde depende muito do olhar 

que se tem sobre a atividade docente, do docente sobre si e sobre seu trabalho. Lemos 

(2005) redimensiona os níveis de exigências, as cobranças, as relações de poder e a forma 

como o trabalho é realizado incidindo diretamente na maneira e na forma em que o docente 

reage a isso. Landini (2006), Assunção (2003) e Lemos (2005) afirmam que as condições e 

a organização do trabalho afetam a saúde dos professores da educação básica no Brasil e 

têm reflexos sobre os processos de adoecimento. Estes reflexos podem ser de ordem física 

ou psíquica.  

Seligman-Silva (2011) afirma com relação ao trabalho, que este é um processo 

no qual as agressões dirigidas à mente pela vida laboral são confrontadas pelas fontes de 

vitalidade e saúde representadas pelas resistências de natureza múltipla, individuais e 

coletivas, que funcionam como preservadoras da identidade, dos valores e da dignidade dos 

trabalhadores. Nas condições de trabalho são os processos de flexibilização, precarização e 

intensificação que podem determinar a relação com o adoecimento docente. 

 

 

2.2.Flexibilização, precarização, intensificação do trabalho e o Adoecimento 

 

 



 

 

 

                  

Estudos sobre os desdobramentos da reestruturação produtiva e trabalho 

docente, Hypólito (2008), Oliveira (2004) Sampaio e Marin (2004) e outros autores, 

enfatizam que a flexibilização, a precarização e a intensificação do trabalho têm alterado a 

realidade dos trabalhadores docentes e colaborado para o quadro de adoecimento 

instaurado nas escolas. No campo da educação e os efeitos da flexibilização e precarização 

no trabalho docente, Oliveira (2004) assinala que, a partir dos anos de 1990, as mudanças 

ocasionadas pela reestruturação produtiva impactaram na determinação das reformas 

educacionais, que focaram na expansão da educação básica, sobrecarregando 

sobremaneira os trabalhadores docentes. As reformas2resultaram na determinação da 

reestruturação do trabalho docente, incidindo na gestão e na organização do trabalho 

escolar. Os processos de flexibilização passam a ser evidenciados no trabalhador docente 

quando das formas de contratos de trabalho, os baixos salários, a ausência de um Plano de 

Cargos e Salários, dentre outros fatores. No caso da precarização, entra em jogo a perda do 

prestigio profissional e as condições de trabalho às quais esta categoria encontra-se 

submetida.  

O processo de intensificação do trabalho docente no contexto latino-americano 

assume características diferenciadas. “Podemos observar a intensificação do trabalho 

docente resultante de ampliação da jornada de trabalho e do aumento considerável de 

responsabilidades que os docentes tiveram com as reformas mais recentes” (OLIVEIRA, p. 

03 s/d). Para esta pesquisadora, os trabalhadores docentes ampliam sua jornada de 

trabalho por necessidade de complementação de renda, que os leva a trabalharem em 

vários estabelecimentos de ensino, não criando ainda, segundo Oliveira, uma identidade 

com uma instituição em particular (ibdem). Um dos motivos para isso seriam os baixos 

salários recebidos pelos docentes nos países latino-americanos. Os aspectos acima 

mencionados podem ter relação direta com os processos de adoecimento instaurado nos 

sistemas educacional brasileiro. A jornada de trabalho extensiva tem provocado cansaço, 

desgastes físico e mental.  

Segundo Apple (2005), a sobrecarga de trabalho entre a categoria de 

trabalhadores docentes emana de uma contínua erosão das condições de trabalho, 

destruindo a sociabilidade e levando-os ao isolamento social. Este processo distancia-os, 

tanto do lazer quanto da autonomia frente ao seu trabalho. O isolamento ligado à 

sobrecarga de trabalho em decorrência das condições em que ele é realizado, na forma de 

flexibilização, precarização e intensificação, estão relacionados aos números cada vez mais 

expressivos do mal-estar, estresse e síndrome de Burnout entre os trabalhadores docentes. 
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 Por questões de estrutura desta tese, fez-se a opção em tratar sobre as reformas educacionais  no 

2º capítulo. 



 

 

 

                  

Os estudos têm ajudado a compreender a situação de mal-estar na qual se 

encontram os docentes. Eles dão conta que a condição emocional na categoria dos 

trabalhadores docentes tem a ver com as rápidas mudanças ocorridas nos sistemas de 

ensino, nos quais tanto a escola quanto os docentes não se encontram preparados para 

enfrentar a tríplice responsabilização que envolve a família, a sociedade e o Estado. 

 Paschoalino (2009) afirma a existência de qualidades típicas que despontam na 

somatização e intensificam o desgaste do trabalhador docente, dentre elas está à 

ambivalência das responsabilidades da profissão com a formação dos indivíduos e ao 

mesmo tempo, o intenso processo de desvalorização de sua atuação perante a sociedade 

atual. Esta ambivalência tem provocado certo mal-estar, ocasionado pelo fato de os 

docentes não conseguirem arcar com todas as expectativas que se colocam sobre eles. É 

preciso considerar a relevância da análise proposta pela autora à medida que cada vez mais 

o ensino e a forma como as orientações das reformas educacionais estão sendo moldadas, 

principalmente quando se voltam a modelos padronizados de avaliações que acabam 

tirando o sentido do trabalho, o qual se torna mais voltado à sua funcionalidade, na lógica do 

capital, do que à transformação social. Muitas vezes, os sonhos e as motivações pessoais 

dos docentes acabam se perdendo no turbilhão do desencanto com a profissão. Desencanto 

e abandono relacionam-se à situação de mal-estar que o docente enfrenta em seu trabalho. 

Este mal-estar relaciona-se às condições de trabalho nas quais ele exerce a docência e se 

manifesta com sentimentos negativos sobre o seu trabalho. Estes podem ser, segundo o 

autor, de origem primária, que são os que incidem sobre a função direta do docente em sala 

de aula e os de origem secundária, que dizem respeito às condições ambientais de trabalho 

(ESTEVES, 1999). Todos os fatores têm uma incidência direta sobre a forma como os 

docentes lidam com essas problemáticas. O desconforto diário faz com que, ao mesmo 

tempo, eles criem mecanismos de defesa à tensão do cotidiano escolar, como é o caso da 

inibição e do absenteísmo. A primeira está relacionada ao envolvimento pessoal do docente 

com os alunos, que se torna mais rígido, impessoal, haja vista que o professor passa a usar 

de dogmatismo e autoritarismo para compensar a ansiedade, evitando, assim, expor suas 

ideias e limitando a intervenção dos alunos em sala. Já o absenteísmo, são as ausências 

dos docentes da sala de aula através das licenças médicas, ou ausência por períodos curtos 

que “aparece, como forma de buscar um alívio que permita ao professor escapar 

momentaneamente das tensões acumuladas em seu trabalho” (ESTEVES, 1999, p. 63).  

Esteves (1999) afirma que “o mal-estar docente é uma doença social produzida 

pela falta de apoio da sociedade aos professores” (p. 144), que a forma de enfrentamento 

do problema deve ser por condições de trabalho e no apoio que o profissional deve receber 

para realizá-lo. A esse apoio, soma-se a formação continuada que possibilite refletir e falar 



 

 

 

                  

sobre suas experiências individuais. No entanto, pontua-se aqui que o mal-estar é muito 

discutido academicamente, todavia é pouco nas escolas.  Mesmo que ele seja visível ou 

ainda invisível, serão necessárias maiores informações aos docentes a fim de proporcionar 

reflexões sobre o próprio cotidiano, no intuito de buscar alternativas para o enfrentamento 

do problema. Para isso é preciso vencer o estado de imobilismo e abnegação que atinge os 

trabalhadores docentes (MAUÉS 2006).  

As pesquisas sobre o mal-estar docente mostram a imagem de um trabalhador 

desmotivado, passivo à situação na qual se encontra, negando-se o direito de lutar por 

melhoria nas condições de trabalho. O docente, para sair ou superar o problema, está 

trilhando o caminho do individualismo, da competitividade, do isolamento e 

“contraditoriamente, têm experimentado mais insegurança, medo, solidão, sensação de 

abandono, fragilização dos laços humanos, sentimento de sentirem-se sós, mesmo 

rodeados de pessoas” (PAULA; NAVES, 2010, p. 61). Esta sensação de mal-estar na 

educação gera a culpabilização do trabalhador docente frente às responsabilidades a eles 

incutidas: “tentam fazer do professor como único responsável pelos problemas do ensino, 

quando estes são problemas sociais e que requerem soluções sociais” (ESTEVES, 1999, p. 

97), o que acaba por agravar os casos de desistências e abandonos na profissão. 

Servilha et al (2010) apontam que os agravos à saúde dos docentes 

relacionados à disfonia resultam em implicações negativas como a inaptidão ao exercício da 

profissão, a substituição ou readaptação, fatores que podem ter interferências na qualidade 

de aprendizagem dos alunos que não acompanham a permuta de docentes. A questão da 

saúde vocal é tão relevante que não importa em qual nível o docente atua seja, na 

Educação Básica ou Educação Superior, todos de alguma maneira acabam sofrendo as 

consequências do mau uso da voz, problema que pode surgir em decorrência da falta de 

conhecimento do uso correto, da postura vocal ou de condições de trabalho adequadas. São 

mais frequentes os estudos que indicam a existência de relações entre a saúde vocal, os 

distúrbios da voz e as condições de trabalho dos docentes. Nos estudos realizados, a 

disfonia é vista como qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a produção natural 

da voz. Os indivíduos que sofrem de qualquer distúrbio da voz padecem de barreiras física, 

emocional e profissional (MEDEIROS, 2006). Elas são divididas em três categorias, a saber: 

a disfonia orgânica, que independe do uso vocal, causada por diversos processos; a disfonia 

funcional, decorrente do uso da voz e a disfonia organofuncional, que é uma lesão benigna 

secundária ao comportamento vocal inadequado ou alterado (JARDIM, 2006).  

As dificuldades em relacionar causas e efeitos da disfonia e o trabalho, mas 

afirma que, mesmo diante dessa dificuldade, não se pode negar que os estudos apontam a 

incidência das alterações vocais entre os docentes. Outros dados relevantes salientados 



 

 

 

                  

nas pesquisas sobre a saúde vocal dos docentes revelam a prevalência da disfonia entre o 

gênero feminino (JARDIM, 2006; MEDEIROS, 2006; PUTNOKI et al., 2010).  

Medeiros (2006) alude à problemática na saúde vocal das trabalhadoras 

docentes ligadas à sobrecarga vocal em virtude da extensa jornada de trabalho que pode 

estar relacionada não apenas ao trabalho dentro da escola, mas no contexto familiar e 

social. No caso do contexto familiar, o cuidado com os filhos seria um dado relevante de 

sobrecarga, uma vez que à mulher é delegada a função de cuidar da prole. A saída das 

mulheres para o trabalho não implicou menores responsabilidades com a família, muito pelo 

contrário, muitas vezes, para poderem trabalhar, elas precisam em primeiro lugar organizar 

a rotina familiar e isso implica na ampliação do trabalho feminino; além do fato de hoje 

pesquisas apontar maiores incidências de mulheres como chefe de família, o que faz com 

que haja um redimensionamento no papel feminino no mercado de trabalho. No que diz 

respeito às doenças osteomusculares é cada vez mais recorrente na literatura sobre o 

adoecimento docente o aparecimento dessas doenças. Nas pesquisas acerca do trabalho 

do docente, a longa jornada de trabalho em condições precárias, associada ao pouco tempo 

de descanso, somada às posturas incorretas no atendimento aos muitos alunos/as, faz com 

que apareçam dores musculares.  Dados do Ministério da Saúde indicam que no Brasil esta 

doença passou a ganhar maior visibilidade e relevância social na década de 1980 e tornou-

se então um acentuado problema de saúde pública e social em decorrência do aumento do 

número de trabalhadores atingidos com essa enfermidade (BRASIL, 2001). O interessante 

do debate é que os casos em diferentes categorias de trabalhadores com problemas 

osteomusculares, eles não estão apenas relacionados a uma categoria específica, como o 

que se pensava quando se depara com a LER/DORT, pois se era levado a pensar nos 

bancários ou nos trabalhadores das fábricas. No entanto, não se pode deixar de analisar 

que foi apenas com o diagnóstico da LER/DORT que a atenção à doença dos trabalhadores 

passou a ser mais evidenciada. Na acepção de Merlo (2003), a doença produz alterações 

na vida dos pacientes, impossibilitando-os de realizar não apenas determinada atividade 

profissional, mas praticamente a maioria das atividades cotidianas, fazendo com vivam em 

uma situação tanto de sofrimento físico, como psíquico. Os distúrbios osteomusculares 

aparecem nas pesquisas como as tendinites, que atingem particularmente o ombro, cotovelo 

e punho; as lombalgias (dores na região lombar) e as mialgias (dores musculares) em 

diversos locais do corpo. As doenças osteomusculares estão entre as doenças que mais 

vêm ganhando visibilidade entre a categoria de trabalhadores docentes e podem ter como 

causas agentes estressores, como a ansiedade, a depressão e outros distúrbios 

psicológicos, podendo gerar ou agravar a tensão muscular. A própria insatisfação com o 

trabalho pode também contribuir com este processo o que Carvalho et al., (2006) 



 

 

 

                  

consideram também que a existência de um conflito entre a realização e a não realização 

pelo e no trabalho, ocorrem as possibilidades de alterações psicofísicas, ocasionando o 

aparecimento de dores no corpo ou em parte dele. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 Neste artigo foram destacados os impactos da reestruturação produtiva sobre 

os trabalhadores de maneira geral e os docentes especificamente. Nele procurou-se trazer à 

tona as condições de trabalho e as consequências para o adoecimento dos trabalhadores 

docentes. Pensar o adoecimento dos trabalhadores docentes é um movimento que 

impulsiona tanto o questionar a realidade educacional, como o papel da escola nesse 

processo. É problematizar e buscar respostas que possibilitem um novo olhar sobre este 

trabalhador. É compreender que o trabalho docente não pode ser analisado no limite da 

escola, e entender que as contradições e a luta desse trabalhador possuem raízes nas 

mudanças rápidas e paradoxais da sociedade contemporânea, visto que o trabalho 

realizado pelos mesmos não apenas reflete sua condição, mas colocam em debate suas 

relações com a saúde e o adoecimento que pode afetar tanto o cotidiano escolar, no que 

tange aos afastamentos da sala de aula, quanto à vida afetiva, física emocional e 

profissional do mesmo. 
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