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Estresse e seu Reflexo na Saúde
do Professor

Stress and its Reaction on Teachers' Health

RESUMO A importância de agentes estressores é hoje amplamente reconhe-
cida no contexto de saúde, pois podem desencadear situações patológicas,
tendo um papel importante na etiologia e na progressão de certas doenças
cardiovasculares, como a arteriosclerose. Este artigo teve como objetivo ve-
rificar quais as fontes estressantes para o professor universitário, utilizando
um instrumento de screening, de maneira a construir um retrato das condi-
ções de trabalho do professor e a considerar o reflexo desses acontecimen-
tos sobre a sua saúde. As informações foram obtidas nas assembléias de
professores realizadas durante a greve que ocorreu, no ano de 2001, na
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. A partir dos dados
indicadores, que configuram situações de estresse arroladas pelos professo-
res que participaram da enquete, foi possível fazer reflexões sobre as condi-
ções de saúde do professor ou as que provocam sua doença, bem como
sugerir propostas de trabalho a serem amadurecidas coletivamente.
Palavras-chave ESTRESSE – SAÚDE OCUPACIONAL – CONDIÇÕES DE
TRABALHO.

ABSTRACT The overall importance of stressing agents is widely known on
health care for they may unleash pathological situations. They do have an
important role on the etiology and progression of cardiovascular diseases
such as arteriosclerosis. This articleís purpose is to verify which are the
stressing sources of the university teacher through screening, making a
picture of the working conditions of the teacher and considering the
reactions on their health. The information was collected on teacher
assemblies which took place during the strike on the year 2001 at The
Federal University of Santa Catarina, Florianópolis/BR. Considering the data
on stressing situation indicators given by the teachers that participated on
the research, it was possible to compute on the health conditions of teachers
or the conditions that may cause ailment. The research also brought up
work propositions to be matured on group discussions.
Keywords STRESS – OCCUPATIONAL HEALTH – WORKING CONDITIONS.
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INTRODUÇÃO

m dos problemas mais comuns que o ser
humano enfrenta, em qualquer idade, é o
estresse. Esse termo tem sido utilizado na

medicina no sentido de caracterizar um estado de
tensão que causa ruptura no equilíbrio interno do
organismo.1 A definição clássica de estresse cor-
responde a um estímulo físico, químico ou emo-
cional que provoca alterações no funcionamento
do organismo, as quais, quando excessivas, po-
dem provocar situações patológicas, como hiper-
tensão arterial, artrite e lesões miocárdicas.
Assim, utiliza-se a palavra estresse para significar
os estímulos que agridem o organismo e, outras
vezes, para referir-se aos sintomas que surgem nas
pessoas sob a influência desse mal.2

O estresse pode, ainda, ser considerado
como uma desregulagem de todo o sistema cor-
po e mente, e não somente um estado passagei-
ro de tensão ou aborrecimento na vida de
alguém.3 É comum observar pessoas estressadas
não se relacionando bem, não aproveitando seu
potencial e desmotivadas. Assim, é preciso haver
um adequado equilíbrio entre tensão e descarga,
pois, caso contrário, poderá ocorrer o desenca-
deamento ou a reagudização de diversas doen-
ças graves, como as cardiovasculares, em que o
estresse é considerado um fator de risco.4 A
exemplo do que ocorre nos Estados Unidos,
mais de 50% das mortes a cada ano são decor-
rentes de doenças associadas ao estresse.5 O
tempo necessário para conseguir esse equilíbrio
varia de pessoa para pessoa e das estratégias de
enfrentamento dos estímulos agressores.6

A doença raramente é bem vista no trabalho,
pois os valores num ambiente de trabalho são
construídos, principalmente, sob o foco da pro-
dutividade. Todavia, estar doente significa com-
prometer os resultados e a imagem da empresa
junto à comunidade e à opinião pública.2 Uma
das queixas mais freqüentes feitas pelos indivídu-
os diz respeito ao estresse no trabalho, sendo que
uma grande parte das doenças psicossomáticas
está diretamente relacionada com essa questão.3

Para melhor compreensão dessa problemáti-
ca, é importante considerar a carga de trabalho
em dois setores: físico e mental. Este último está
relacionado ao desprazer ou à carga de realizar
determinado trabalho. Quando um trabalho pro-
voca a diminuição da carga psíquica, ele torna-se
fatigante, angustiante, e o reflexo desse quadro

pode ser traduzido, entre outros sintomas, por
palpitações, hipertensão arterial, tremores, suo-
res, cãibras, desidratação das mucosas.7 Portanto,
é necessário haver uma interrupção desse proces-
so, de maneira a transformar um trabalho fati-
gante em prazeroso e equilibrante. É preciso,
ainda, levar em consideração quais os fatores que
se opõem à motivação do indivíduo em realizar
certas ações ou tender a certos fins.

À luz dessas considerações, pode-se pergun-
tar quais os elementos ou as queixas mais fre-
qüentes feitas pelos indivíduos no que diz
respeito ao estresse no trabalho. Pesquisas recen-
tes sobre saúde e trabalho têm sido realizadas
por diversos pesquisadores. Glina et al.8 conside-
raram que o excesso de trabalho e a pressão por
produção ocorrem em todos degraus de hierar-
quia e que, quanto menor a autonomia do traba-
lhador na organização de sua atividade, maior a
possibilidade de que a atividade gere transtorno
à sua saúde mental. Diversas pesquisas mostram
que o estresse no trabalho, de longe, é a principal
causa de estresse para os americanos adultos.
Acontecimentos recentes indicam que o estresse
no trabalho continuará a aumentar em um ritmo
alarmante, o que acarretará conseqüências desas-
trosas de saúde.9

Assim, é preciso analisar a psicodinâmica do
trabalho7 e discutir como os aspectos de uma ati-
vidade profissional podem favorecer o estado de
saúde ou de doença. É também muito importante
que haja a percepção dos elementos que aconte-
cem freqüentemente e que geram, por exemplo,
expectativas frustradas, cansaço, disputas, com-
petições e desarmonia. Assim, a tomada de cons-
ciência no sentido de desmascarar um simples
sintoma pode levar à reflexão sobre a forma
como pensamos e sentimos a vida, a qualidade de
vida que temos e, ainda, a desejar da vida e das
relações humanas aquilo que elas podem nos dar
de melhor.

Considerando o acima exposto, este estudo
propõe-se a investigar as fontes de estresse para o
professor universitário, de maneira a construir
um retrato das suas condições de trabalho do.
Propõe-se, ainda, a discutir quais os movimentos
que podem desencadear tais processos e indicar
estudos que visem ao aprofundamento dessa rea-
lidade, de modo a sugerir uma futura intervenção
objetivando uma melhoria na qualidade de vida
do professor em seu ambiente de trabalho.

U
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METODOLOGIA

No que tange à questão metodológica, é im-
portante destacar que se trata de uma pesquisa
exploratória, que, de acordo com Minayo,10

tanto pode ser um tipo de pesquisa, quanto uma
etapa introdutória de uma pesquisa. Thiollent,11

ao discutir o tema enquete operária, chama a
atenção para essa estratégia – questionários –
como instrumento de trabalho e reflexão sobre
os modos de abordar a realidade, especialmente
no caso das ciências sociais.

A coleta de dados para esta pesquisa foi reali-
zada com os professores da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis/SC – Bra-
sil, durante a greve que ocorreu no mês de setem-
bro do ano 2001.

A realização desta pesquisa respondeu aos re-
clamos de grande parte dos professores associa-
dos à Associação dos Professores da Universidade
Federal de Santa Catarina – APUFSC, que, tanto
em conversas informais, quanto em rodas acadê-
micas, manifestavam o descontentamento em re-
lação às condições de saúde/doença e suas
condições de trabalho na UFSC. Nessa perspecti-
va, este trabalho teve como objetivo desencadear

um processo de discussão não só durante a greve,
mas também para além dela.

Os instrumentos utilizados foram as respostas
de 84 questionários, que continham as seguintes
perguntas: Você considera que as condições de
trabalho da universidade afetam negativamente a
sua saúde? Que situações em seu trabalho geram
estresse?

Como já afirmado, levantamos por meio
desse questionário, de forma exploratória, as
fontes estressantes para o professor universitário
e os movimentos que podem desencadear tais
processos. Utilizamos esse instrumento com o
objetivo de construir um retrato das condições
de trabalho do professor, assinalando os princi-
pais problemas que afetam o seu cotidiano,
agrupando quantitativamente as semelhanças e
destacando as diferenças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 assinala os principais problemas
(fontes estressantes) que afetam o cotidiano do
professor. Houve uma preocupação em reunir in-
formações quanto à percepção dos eventos es-
tressantes, pelas suas semelhanças, e destacando
algumas diferenças que foram peculiares.

Tabela 1. Percepção de eventos estressantes relatados pelos professores da UFSC, durante a greve de 2001.

EVENTOS OCORRÊNCIA

Condições ergonômicas / ritmo de trabalho intenso / sedentarismo / falta de segurança, de recursos mate-
riais, de espaço físico / inadequação de iluminação, de ventilação, de umidade do ambiente e insalubridade 163

Excesso de atividades (reuniões, carga horária, reuniões departamentais), de cobranças, de
responsabilidades / final de semestre e prazos 146

Corrida GED (plano de gratificação ao docente) / produtivismo, competitividade / falta de coleguismo / 
ausência de coletivismo / individualismo e solidão da prática pedagógica 69

Falta de recursos ensino e pesquisa, de bolsas / dificuldade de atualização / saída para formação 49
Baixos salários 22
Falta de recursos financeiros 22
Falta de recursos humanos e redução do quadro docente 20
Conflitos professor e alunos / pressão dos alunos e excesso de alunos em sala 18
Desvalorização da docência, ensino, pesquisa e extensão / falta de apoio ao trabalho do professor 10
Política partidária e falta conscientização política 7
Ameaças à privatização e extensão paga 6
Falta de lazer e espaços sociais 4
Extrema flexibilidade de princípios / deslealdade / perda do compromisso ético e moral com a sociedade 3
Baixo nível cultural dos colegas 1
Falta de política editorial na UFSC 1
Falta de seriedade administrativa 1
Sucateamento da UFSC 1
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Pode-se observar que uma das principais fon-
tes de estresse foi a sobrecarga quantitativa, resul-
tado do excesso de atividades, reuniões, carga
horária, cobranças, responsabilidades, final de se-
mestre, prazos, entre outras. Desse modo, a pri-
meira pergunta seria: Que processo desencadeia
tais situações? Se pensarmos em termos da políti-
ca hoje empreendida pelo governo federal e da
globalização, seus efeitos excludentes estão con-
duzindo uma grande massa ao desemprego e
subemprego ou a empregos precários, gerando
os-aptos-para-o-trabalho-mas-que-não-trabalham12

e a insegurança para a classe-que-vive-do-trabalho.13

Isso acarreta uma enorme crise de subjetividade
e, conseqüentemente, um grande estresse profis-
sional, derivado dos efeitos da globalização da
miséria.14

O estresse gerado pela necessidade de cum-
prir o compromisso laboral só é aliviado quando
a tarefa é executada e a pessoa se sente aparente-
mente revigorada, levando à manutenção do or-
ganismo em permanente situação de estresse
velado. É importante avaliar o componente situa-
cional que gera determinada tensão, bem como
as variações de cada trabalhador, a maneira como
reage frente a um importante acontecimento es-
tressante adquirido, é claro, no mundo do traba-
lho alienado.

Outros estudos assinalados por Esteve,15 que
apontam a falta de tempo para atender às múlti-
plas responsabilidades que se foram acumulando
sobre os professores, como causa fundamental de
seu esgotamento (p.58), coincidem, mais uma
vez, com as respostas da enquête, quando os pro-
fessores atribuíram ao excesso de atividades a se-
gunda causa mais significativa na geração de
doenças. Para o autor,

Os professores, pelo conjunto de fatores sociais e psico-
lógicos, sofrem as conseqüências de estarem expostos a
um aumento da tensão no exercício de seu trabalho, cuja
dificuldade aumentou, fundamentalmente, pela fragmen-
tação da atividade do professor e o aumento de respon-
sabilidade que lhe são exigidas, sem que se lhes tenham
dotado de meios e condições necessárias para levá-la a
cabo. (Esteve,15 p. 48)

Considera-se, numa análise mais abrangente,
que a crise teve início com a gradativa diminuição
de verbas públicas para o ensino público. A ação
deliberada do Estado neoliberal que, de forma
avassaladora, vem destruindo o patrimônio públi-
co brasileiro, em especial o sistema público de en-
sino, tem provocado sérios danos à prática
docente. As repercussões e a extensão desses da-

nos sobre a vida cotidiana dos professores ainda é
pouca clara, visto que não há estudos no Brasil
em que se analise a expressão das políticas educa-
cionais emanadas do poder público.

A literatura científica sobre a chamada saúde
do trabalhador permite identificar quais as causas
geradoras de doença no âmbito do trabalho.16 As
constantes ameaças do governo em destruir a uni-
versidade pública brasileira, tornando-a operacio-
nal, produtivista e qualitativista, têm gerado as
más condições de trabalho. Nesse sentido, basta
que acompanhemos, nos últimos vinte anos, as
lutas e reivindicações travadas pelos professores,
servidores técnico-administrativos e estudantes
para barrar esse processo de destruição das IFES
(Instituições Federais de Ensino Superior) pelo
governo federal.

Todo esse processo vem acarretando sensíveis
marcas na subjetividade dos trabalhadores da
Educação da UFSC, marcas essas que se expressam
tatuadas nos corpos, nas falas, nos olhares, nos
desejos. Gera entre os professores um forte senti-
mento de desvalorização da docência e contribui,
também para a precarização nas relações de tra-
balho cada vez mais perversas, competitivas, insa-
lubres, estressantes, sem espaços de encontro,
convivência e lazer, além de outros fatores como
baixos salários, falta de recursos para pesquisa,
ensino e extensão, excesso de alunos nas salas,
etc. Essa situação tem gerado, conforme se pode
constatar nas respostas da primeira pergunta des-
ta enquete, as seguintes repercussões sobre a saú-
de dos professores: depressão, falta de estímulo e
de utopia, estresse, individualismo, entre outras.

O mesmo autor aponta para a falta de tempo
dos professores para atender às múltiplas respon-
sabilidades que se foram acumulando, sendo essa
a causa fundamental de seu esgotamento.

Os principais aspectos responsáveis pela ge-
ração de estresse e que interferem no processo
saúde-doença assinalados pelos professores uni-
versitários foram a falta de recursos materiais e
as más condições de trabalho. Ao analisar a plani-
lha que expressa o grau de incidência de respostas
do questionário aplicado, verifica-se que as más
condições de trabalho receberam o maior índice
(163). Os subitens desse quesito tratam das con-
dições de trabalho, elencando aspectos que vão
da falta de ventilação ao ritmo de trabalho.

Se compararmos o ritmo de trabalho com o
segundo item mais referido, uma conclusão pos-
sível é a de que, entre ritmo de trabalho e exces-
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so de atividades docentes, há forte relação. Tais
reclamações são recorrentes entre os professores
e poder-se-ia verticalizar esse rastreamento pro-
curando suas inúmeras traduções no cotidiano
universitário. Essas ocorrências, por sua vez, ar-
ticulam-se com o terceiro item, que é o de como
manter a produtividade em condições de traba-
lho inadequadas. Só mesmo à custa da saúde.

Poder-se-ia propor, então, uma nova avalia-
ção desses aspectos, retomando-os, verticalizan-
do-os e especificando exatamente o que se quer
saber. O item três oferece boas possibilidades
para tal. Poder-se-ia averiguar os vários sentidos
apostos às idéias de competitividade e de indivi-
dualismo por oposição às de coleguismo e coleti-
vismo. Esse é um aspecto fundamental a ser
pensado, pois nesse âmbito se concretiza o ideá-
rio da universidade operacional.

Um outro ponto que poderia merecer desta-
que é o que se refere aos alunos, que aparecem
pouco na produção do mal-estar docente. Não
se quer dizer que eles sejam responsáveis por is-
so. Entretanto, são pessoas centrais nessa prática
e a relação docente-discente é também fonte de
dificuldades.

De outra parte, os itens com pequena ocorrên-
cia precisam também ser pensados, pois, ademais
de terem aparecido, sinalizam para aspectos im-
portantes. Um bom exemplo é a resposta que tra-
ta da flexibilidade dos princípios éticos e políticos
em andamento na universidade brasileira, refleti-
do, por exemplo, nos subterrâneos movimentos
de privatização da universidade pública, também
acentuada nas respostas dadas. Enfim, há uma ló-
gica presente nas respostas que evidencia a perver-
sidade presente no trabalho acadêmico.

Um último ponto deve ser levantado. Contra-
ditoriamente, o questionário sobre a saúde do
professor só apresenta evidências relativas aos fa-
tores que o adoecem. Talvez fosse interessante

uma pesquisa que objetivasse não apenas as situa-
ções de doença, mas também as de saúde.

CONCLUSÃO

Evidentemente, as análises desta pesquisa não
são conclusivas. Mas elas são bastante elucidati-
vas, permitindo que se afirme que os professores
que dela participaram pontuaram aspectos seme-
lhantes aos estudos desenvolvidos em países eu-
ropeus. Aqui como lá, considerando uma análise
mais abrangente, a crise tem início com a gradati-
va diminuição de verbas públicas para o ensino
público, ação deliberada do Estado neoliberal
que, de forma avassaladora, destrói o patrimônio
público brasileiro, em especial o sistema público
de ensino, provocando sérios danos à prática do-
cente. As repercussões e a extensão desses danos
sobre o cotidiano dos professores ainda são pou-
co claras, visto que não há estudos no Brasil se-
melhantes aos europeus,15 que, de forma incisiva,
busquem analisar como se expressam, na prática
docente e na saúde dos professores, as políticas
educacionais emanadas do poder público, princi-
palmente nos últimos vinte anos.

Os resultados desta pesquisa são de suma rele-
vância, uma vez que poderão conduzir à realiza-
ção de debates e de pesquisa interdisciplinar em
que a saúde do professor possa ser compreendida
pelo conjunto de conhecimentos oriundos de di-
versas disciplinas, como medicina social, saúde
pública, saúde coletiva, clínica médica, medicina
do trabalho, sociologia, epidemiologia social, en-
genharia, psicologia e outras. Todas se aliam ao sa-
ber do trabalhador sobre seu ambiente de
trabalho e sua vivência de situações de desgaste,
estabelecendo, assim, uma nova forma de com-
preender as relações entre saúde e trabalho e, ao
mesmo tempo, propondo uma nova prática de
atenção à saúde dos trabalhadores e intervenção
no seu ambiente de trabalho.16
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