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Resumo 

O cenário do trabalho vem passando por modificações significativas e a flexibilização 

imposta pelo novo capitalismo interfere na vida profissional de muitos trabalhadores. Para os 

professores e professoras, não é diferente. No caso dos docentes do ensino superior público 

federal, a atuação no ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, a contratação para 

dedicação exclusiva e outras condições e arranjos do trabalho conformam processos e 

organizações intensas e horas extensas de trabalho. A partir desse cenário e das leituras de 

Sennett (2010), Antunes (2009), Codo (1999), Clot (2006), Mancebo (2007) e Tardif (2014), 

entre outros autores e autoras, compartilham a perspectiva teórica que discorre sobre o 

cenário do trabalho, suas mudanças e como esse contexto alcançou o trabalho dos docentes 

na universidade e oportunizou riscos a sua saúde. Nesse sentido, esta pesquisa versa sobre a 

saúde do docente no ensino superior. A pesquisa segue a abordagem qualitativa e foi 

realizada com a colaboração dos docentes da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ). O estudo teve como objetivo investigar a saúde do docente universitário 

considerando seu ambiente de trabalho, aqui especificamente o contexto da UFSJ. Nessa 

perspectiva, usamos a pesquisa documental para analisar a história da instituição 

universitária, sua expansão e sua proposta de atenção à saúde de seus servidores bem como 

recorremos ao questionário on-line para levantamento dos adoecimentos e afastamentos dos 

docentes e suas percepções acerca da geração de riscos à sua saúde no ambiente de trabalho. 

Os dados foram organizados a partir de temas semelhantes, que foram compilados em 

categorias empíricas, além da construção de gráficos e tabelas, as quais facilitam a 

observação das informações. O estudo aponta que o crescimento institucional acelerado 

caminhou em descompasso com a estrutura e condições de trabalho na universidade 

indicando aspectos frágeis e precários na organização e processos de trabalhos na 

universidade. Notamos, ainda, que a maior parte dos casos de adoecimentos não gera 

afastamentos e o sistema de apoio ao servidor não registra nem acompanha docentes e 

técnicos-administrativos de modo a considerar as especificidades de cada trabalho. O 

ambiente de trabalho, em suas condições tanto físicas quanto das relações profissionais, 

indica sofrimentos, adoecimentos e persistência do docente, que resiste doente no trabalho. 

Os resultados indicam que a intensificação do trabalho docente gerada pela expansão da 

UFSJ somada à flexibilidade do trabalho contemporâneo e multitarefas/polivalente colocadas 

na educação pelo capitalismo, no ambiente institucional universitário estudado, oferecem 

riscos para a saúde do trabalhador docente, que convive com a sobrecarga, o estresse e outros 

sofrimentos e adoecimentos. Desse modo, o cuidado com a saúde do docente universitário 

exige uma compreensão complexa de aspectos macroestruturais e micropolíticos dos 

processos de trabalho no contexto da educação brasileira para nos aproximarmos dos nexos 

causais entre saúde e trabalho em nossa sociedade. 

 

Palavras-chave: Educação, Universidade, Trabalho Docente, Saúde do Professor e da 

Professora, Saúde e Trabalho.  

  



    

 

Abstract  

The work scenario has been undergoing significant changes and the flexibilization imposed 

by the new capitalism interferes in the professional life of many workers. For teachers, it is 

no different. In the case of federal public higher education professors, their work in teaching, 

research, extension and academic management, exclusive dedication hiring and other work 

conditions and arrangements make up intense processes and organizations and long hours of 

work. Based on this scenario and the readings of Sennet (2010), Antunes (2009), Codo 

(1999), Clot (2006), Mancebo (2007) and Tardif (2014), among other authors, they share the 

theoretical perspective discussed about the work scenario, its changes and how this context 

reached the work of professors at the university and created risks to their health. In this sense, 

this research is about the health of professors in higher education. The research follows a 

qualitative approach and was carried out with the collaboration of professors from the Federal 

University of São João del-Rei (UFSJ). The study aimed to investigate the health of 

university professors considering their work environment, here specifically the context of the 

UFSJ. In this perspective, we use documental research to analyze the history of the university 

institution, its expansion and its proposal of health care for its servers, as well as using the 

online questionnaire to survey the illnesses and absences of professors and their perceptions 

about the generation of risks to your health in the work environment. Data were organized 

based on similar themes, which were compiled into empirical categories, in addition to the 

construction of graphs and tables, which facilitate the observation of information. The study 

points out that the accelerated institutional growth walked out of step with the structure and 

working conditions at the university, indicating fragile and precarious aspects in the 

organization and work processes at the university. We also note that most cases of illness do 

not generate leaves and the server support system does not register or monitor professors and 

administrative technicians in order to consider the specifics of each job. The work 

environment, in its physical and professional relationship conditions, indicates suffering, 

illness and persistence of the professor, who resists the sickness at work. The results indicate 

that the intensification of teaching work generated by the expansion of the UFSJ, added to the 

flexibility of contemporary and multitasking/polyvalent work placed in education by 

capitalism, in the university institutional environment studied, offer risks to the health of the 

teaching worker, who lives with the overload, stress and other sufferings and illnesses. Thus, 

health care for university professors requires a complex understanding of macrostructural and 

micropolitical aspects of work processes in the context of Brazilian education in order to 

approach the causal links between health and work in our society. 

 

Keywords: Education, University, Teaching Work, Professor Health, Health and Work. 
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É caminhando que se caminha 

 

Com o objetivo de ilustrar os ideais de pesquisadora, lugar que venho construindo aos 

poucos, compartilho anseios e inseguranças, porém existe uma grande vontade de seguir 

adiante. Idealizo a imagem de uma pessoa contemplando o mar. Sua habilidade incipiente 

para nadar faz com que ela fique insegura. Entretanto, ao molhar os pés no vai e vem das 

ondas, esse movimento a encoraja e aumenta sua vontade de cada vez mais aprender a nadar. 

 

Gênese de uma forma. Quem diz gênese „começo‟. Ora, é sempre difícil dizer „eu 

vou começar pelo começo‟. „Impossível apontar o dedo para esse começo‟. Cada 

vez que tentamos datá-lo, o encontro repentino de algum acontecimento nos 

provoca, desmente de modo cruel nossa afirmação, mostra-nos a inanidade desse 

pretenso começo (CAUQUELIN, 2007, p. 3). 

 

Gênese é começo, é organismo, é vida. Na cultura contemporânea, essa palavra sugere 

início. Todavia, como Cauquelin (2007) nos alerta, como identificar esse início? Como 

defini-lo? Como descrever exatamente o momento de uma mudança? Não uma mudança 

fisicamente estabelecida, mas a mudança enquanto criaturas em evolução. Conjectura-se, a 

partir dessas considerações, que a vida não é uma linha reta, mas um ziguezaguear de 

experiências nas mais diversas situações. Momentos de equilíbrio se intercalam com tristeza, 

alegria, euforia, prazer e apatia. A partir dessas vivências, o amadurecimento se estabelece e 

o indivíduo segue adiante. O que bem se sabe é que o fio da vida com outros fios se trança e 

nessa dança tudo acontece. Seja no começo ou no fim, o que importa é o trilhar o caminho.  

Não posso dizer que meu caminho até aqui foi fácil, mas também não foi tão difícil. 

Na minha adolescência, não tinha um norte definido. Ao participar de uma grande família 

entre primos, tios, irmãos e agregados, posso considerar que aqueles que desvendaram os 

mistérios do ensino superior foram poucos. Nessa conjuntura, o que minha vista alcançava, 

em relação às possibilidades de estudar, não ultrapassava os cursos técnicos. Nesse contexto, 

posso considerar que a origem do percurso profissional que baliza minha carreira se deu a 

partir da minha formação como técnico em enfermagem, profissão dura, pouco valorizada e 

marginalizada, mas que me trouxe experiência e criticidade em relação ao meu potencial 

intelectual. 

Nesse enredo, anos mais tarde, trabalhadora da área da saúde, esposa e mãe, ingressei 

na graduação em enfermagem e lá experienciei a monitoria e a iniciação científica, que me 

despertaram para alçar voos mais altos. Após a conclusão da graduação, expectativas e 
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ansiedades me visitaram. Teria ou não um futuro profissional na área pretendida? Pude 

trabalhar em vários locais da área da saúde pública e privada. No entanto, o cenário que 

testemunhei foi decepcionante. A despeito dessas vivências, a experiência profissional 

alavancou a minha vontade de descortinar novos caminhos e, a partir daí, busquei meios para 

desenvolver outras capacidades, que contribuíssem com o desenvolvimento da minha 

criticidade e intelectualidade. 

Dessa forma, fui ao encontro da pós-graduação em Didática e Trabalho Docente no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, compreendi 

as várias possibilidades que o campo da educação oferece e segui adiante. Nesse sentido, 

ampliei o projeto da pós-graduação do IFMG, relacionado à saúde do trabalhador docente. 

Hoje, sou mestranda em Educação e pude ir mais adiante nesse tema. 

Por outro lado, aliada às experiências como profissional da saúde, também transito nas 

esferas da educação universitária e convivo com docentes rotineiramente, pois sou servidora 

(técnico em laboratório/área de enfermagem) na Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ). Além disso, compartilho minha vida com um profissional docente. Todo esse 

arcabouço, aliado à minha experiência como enfermeira, despertou o meu olhar na direção do 

trabalho docente na universidade e na saúde desses profissionais.  

Ao idealizar um projeto de pesquisa, as primeiras considerações são naturalmente 

caracterizadas pela busca de referenciais relacionados ao questionamento proposto, medida 

necessária para sustentar e significar a importância do projeto. Todavia, nem sempre o 

caminho se desenha dessa forma. Como a vida, a pesquisa transita por um serpentear e toma 

rumos antes ignorados pela pesquisadora. Nesta trama, a pesquisadora se transforma a cada 

referencial, a cada encontro, em cada espaço, tornando a pesquisa palpável por meio da 

escrita. O espaço do papel é ínfimo para interpretar, analisar e permitir que vozes eclodam 

das mais diversas formas. Porém,  o som r esses esp ços,  s experiênci s,  s vo es e o “eu 

pesquis dor”, temos um coro, que pode harmonizar a tantos outros, e é neste caminho que 

caminhamos ao trilhar este estudo.  
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1 Introdução e Justificativa 

 

Desde a década dos anos 1980, o cenário do trabalho vem passando por modificações 

importantes no Brasil, tanto laborativa quanto subjetivamente, em que o objetivo primordial é 

centralizado no capital econômico (PAIVA; GOMES; HELAL, 2015). Os mesmos autores 

discorrem que os meios de produção foram reestruturados e passaram a exigir profissionais 

versáteis e multifuncionais. Sennett (2006) indica que, em sua maioria, homens e mulheres 

ideais não abrem mão de suas experiências profissionais para prosperar em uma sociedade 

instável e fragmentada. Segundo o autor, muitos se estruturam nas habilidades, capacitações e 

experiências construídas ao longo da vida para buscar uma posição profissional. A partir 

dessa afirmação, o autor evidencia a dificuldade dos trabalhadores em se adaptarem na 

versatilidade profissional que tem sido imposta pelo capitalismo.  

Neste sentido, podemos concordar que para o atual momento o neoliberalismo tem 

estado presente em alguns segmentos do mercado de trabalho, criando assim espaços onde o 

trabalhador assume todas as responsabilidades relacionadas à construção, aplicação e 

execução dos meios que envolvem sua prática profissional assumindo para si perdas e ganhos 

que envolvem esse processo. Alves (2009) refere que o Estado neoliberal trouxe a 

precarização do trabalho para o Brasil, onde é caracterizado pela  

intensificação (e a ampliação) da exploração (e a espoliação) da força de trabalho, 

pelo desmonte de coletivos de trabalho e de resistência sindical-corporativa ; e pela 

fragmentação social nas cidades em virtude do crescimento exacerbado do 

desemprego em massa (ALVES, 2009 p.189). 

A convivência nos ambientes profissionais, quando bem estruturada por meio do 

respeito e do reconhecimento, tem grande significado nas escolhas do trabalhador. Com o 

advento da flexibilização, muitos profissionais não desenvolveram esse vínculo e transitam 

de um trabalho a outro sempre em busca de melhor oportunidade. A nova organização 

profissional de curto prazo pode desestruturar redes de confiabilidade em serviços que você 

dependa da convivência para estabelecer essa relação. A necessidade constante de novas 

qualificações para se manter no mercado pode levar o profissional a mudar várias vezes de 

trabalho e de aptidões profissionais ao longo da vida e, assim, desencadear prejuízo nas 

possíveis relações profissionais de longo prazo (SENNETT, 2010).  

Nesta configuração contemporânea, é preciso considerar que o “tempo de trabalho” 

ganhou novas perspectivas. Percebemos, em Cardoso (2013), que o período de trabalho 
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empregado para o desenvolvimento de um produto, seja ele material ou intelectual, está 

relacionado a uma ampliação velada do tempo dedicado ao trabalho. Ou seja, o tempo total 

que o trabalhador fica à disposição para o trabalho não é contabilizado. Além disso, há, 

também, o tempo de trabalho empregado fora desse ambiente, como, por exemplo, os 

trabalhos levados para casa e o acesso aos meios tecnológicos, que permitem a comunicação 

trabalho-trabalhador a qualquer momento e em qualquer lugar, intensificando essa relação. 

Esse novo contexto gerou mudanças nas relações pessoais e sociais dos trabalhadores, entre 

os quais se encontram os professores e as professoras. 

As considerações de Cardoso (2013) corroboram Sennett (2010) quanto às novas 

perspectivas para o contexto do trabalho, em que o neoliberalismo busca disfarçar a opressão 

ao trabalhador por meio da flexibilidade relacionada ao seu tempo de trabalho. Esse discurso 

apresenta a nova proposta do mercado neoliberal para o controle velado da força de trabalho, 

resultando em uma inovação, que traz insegurança e instabilidade nas carreiras, causa 

ansiedade e gera risco aos empregos formais. 

Nessa conjuntura, a universidade pública, em seu caráter autônomo, também vivencia 

as mudanças sociais e trabalhistas e, consequentemente, sofre interferências do mercado. Os 

índices de produtividade corroboram a necessidade de pesquisa, produção acadêmica e 

publicação de periódicos, que definem um ranking no meio acadêmico. Aliada a esse 

movimento, a demanda do mercado capitalista por novos profissionais bem preparados e em 

espaço curto de tempo tendem a pressionar as instituições. Nesse cenário, as instituições 

públicas de ensino superior foram, gradualmente, modificando a estrutura acadêmica para 

melhor atender ao mercado, o que sugere uma importante interferência na vida profissional 

dos docentes (CHAUÍ, 2003).   

Tumolo e Fontana (2008) consideram que o trabalho docente se difere dos demais 

profissionais por suas especificidades. Entretanto, ao considerarem a nova configuração de 

trabalho dessa categoria, que flerta com o produtivismo, há de se considerar que o docente 

tende a participar dessa trama. Nessa ótica, o docente universitário transita em múltiplas 

atividades, gerando intensificação do trabalho e demandas, que vão de encontro aos 

momentos de lazer e descanso (LEMOS, 2011). 

Lima (2003, p. 91) indica uma perspectiva relacionada ao adoecimento ao propor que 

“o exercício de cert s profissões expõe os indivíduos   elementos nocivos à su  s úde 

ment l” e que não h  situ ções determin ntes que envolv m, igualmente, todos os 
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trabalhadores em uma rede uniforme de adoecimento. Dessa forma, é essencial individualizar 

o sujeito e investigar, no seu contexto particular, indicações que apontem para a possibilidade 

do adoecimento. Para tanto, estabelecer o nexo causal entre trabalho e adoecimento é uma 

tarefa complexa, uma vez que, para cada sujeito, há uma individualidade que se completa 

entre a história de vida e a vivência no trabalho. 

Importante ressaltarmos que a carreira acadêmica suscita circunstâncias relacionadas 

a processos estressores, os quais podem acometer a integridade psíquica dos profissionais. 

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a docência é considerada uma profissão 

estressante, podendo levar, invariavelmente, grande parte desses profissionais aos 

adoecimentos mental e físico, sendo que as doenças ocupacionais têm crescido em todo o 

mundo ao considerar a precarização e a intensificação do trabalho (MANCEBO et al., 2020; 

CARLOTTO; PALAZZO, 2006).  Os mesmos autores evidenciam que, independentemente 

do tipo de escola (pública ou privada) e do nível de ensino, esse contexto abriga inúmeros 

estressores psicossociais. Além disso, não pode ser ignorado o excesso de carga horária que 

ultrapassa os limites dos muros das instituições de ensino, interferindo, consideravelmente, 

nas relações familiares e/ou sociais, o que exige sacrifício dos momentos de lazer e descanso 

do professor e da professora (CARLOTTO; PALAZZO, 2006).   

Silva-Júnior e Fischer (2015) relatam que os transtornos mentais são a terceira 

principal causa de concessão do benefício previdenciário por incapacidade no Brasil. Dizem, 

ainda, que esse público fica exposto a circunstâncias incapacitantes, evoluindo para o 

absenteísmo e a redução da produtividade. Codo (1988) salienta que a sociedade se 

envergonha e tende a estigmatizar esse processo de adoecimento, tratando-o de maneira 

confinada. Dessa forma, ao considerarmos a necessidade de excelência que envolve o 

desenvolvimento do trabalho no ambiente acadêmico, é imprescindível que perpasse, 

primeiramente, a integridade da saúde desses docentes, uma vez que o processo educativo 

poderá desencadear a ineficácia ao ser conduzido por um profissional adoecido. 

Lemos (2011) indica que o docente universitário é partícipe de um mundo 

competitivo, onde há escassez de solidariedade e, ao demonstrar fraqueza no fazer laboral, 

vem a contribuir para o desprestígio do professor e da professora, influenciando, 

negativamente, sua carreira. Cabe registrar ainda que Silva (2015) pontua que a 

subnotificação de adoecimento mental nos professores e professoras universitários tende a 
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retardar o tratamento, porque esse acometimento é de difícil diagnóstico psiquiátrico. Por 

outro lado, há dificuldade do docente em reconhecer que necessita de assistência. 

 Por consequência, há a emergente necessidade de considerar sua saúde, indispensável 

para desenvolver satisfatoriamente suas demandas acadêmicas, além de interferir 

positivamente em seus convívios familiar e social. A docência em Instituições de Ensino 

Superior (IES) exige desses profissionais responsabilidades e comprometimento no fazer 

pedagógico, fatores que colaboram para os crescimentos profissional e institucional e são de 

considerada importância na formação não só dos indivíduos em uma sociedade, mas dos 

futuros profissionais entre educadores e pesquisadores, que, também, poderão estar no 

contexto educacional (GRADELLA JÚNIOR, 2010). 

O mesmo autor destaca que o processo de mercantilização da educação sugere que a 

produção bem conceituada dos artigos publicados tende a colocar o docente em uma posição 

de destaque, obtendo um reconhecimento da academia e, dessa maneira, ser retribuído com 

uma parcela maior das verbas para a produção de novas pesquisas. Assim, conjetura-se que 

há a necessidade da dedicação do professor e da professora para transpor os próprios limites 

em busca da sua progressão acadêmica (GRADELLA JÚNIOR, 2010). 

Mediante as considerações iniciais apresentadas, esta pesquisa busca reconhecer 

situações vivenciadas pelos docentes no trabalho, que possam ser geradoras de risco à sua 

saúde, tendo como sujeitos de pesquisa os professores e as professoras da UFSJ. 

Tendo sido feitas essas considerações preliminares, esta pesquisa assume como 

núcleo investigativo a seguinte questão: “Tendo em vista o trabalho docente nas 

universidades e suas complexidades e ao considerarmos a necessidade de preservação da 

saúde desses profissionais, os docentes da Universidade Federal de São João del-Rei 

consideram que o ambiente laboral pode gerar riscos à sua saúde física e mental?”  

Para Andrade e Cardoso (2012) e Tardif (2014), a importância estrutural do trabalho 

na identidade dos indivíduos contribui para o desenvolvimento produtivo e sua inserção na 

sociedade. Disso, compreende-se que as complexas exigências do mercado são 

acompanhadas de maior liberdade produtiva associada a maiores responsabilidades e a novas 

competências, que, em seu conjunto, sobrecarregam o profissional. Desse modo, docentes 

que não se reconheçam propensos ao adoecimento laboral podem não se atentarem para a 

necessidade de buscarem ajuda. Cabe registrarmos que o adoecimento laboral é causado pela 

exaustão física, emocional e mental originada por um envolvimento contínuo e duradouro no 
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ambiente de trabalho (ANDRADE; CARDOSO, 2012). Essa vivência pode não ser percebida 

a tempo, propiciando que fatores estressantes desencadeiem sinais físicos associados ao 

esgotamento relacionado ao trabalho. Consequentemente, esses fatores culminam em 

improdutividade acadêmica, acompanhada de impaciência, irritabilidade e ansiedade, que 

exacerbam sintomas psicossomáticos, tais como insônias, úlceras, dores e uso de álcool e 

medicamentos (CARLOTTO, 2002). Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa compreende 

conhecer a saúde do trabalhador docente na UFSJ, considerando as adversidades do ambiente 

acadêmico. Os objetivos específicos são: (1) Conhecer o ambiente universitário em sua 

estruturação e os seus processos de expansão, que impactaram na organização e/ou condições 

de trabalho do docente; (2) Analisar a proposta de apoio à saúde do docente na instituição 

universitária; e (3) Identificar os adoecimentos e conhecer estratégias de manejo utilizadas 

pelos docentes nessa situação. 

Nesta abordagem, os argumentos aqui expostos estão organizados da seguinte 

maneira: no segundo capítulo, apresentamos o percurso metodológico usado neste estudo e 

detalhamos os procedimentos metodológicos desta pesquisa e seu instrumento gerador de 

dados; no terceiro capítulo, procedemos a uma análise documental, que envolve uma breve 

história das universidades federais no Brasil bem como as bases jurídicas de seu 

funcionamento e as diretrizes internas à UFSJ além de apresentarmos os setores responsáveis 

pela saúde dos servidores e registros, que compreendam licenciamentos para tratamento de 

saúde; no quarto e último capítulo, trazemos aspectos da saúde do docente na Universidade, 

os adoecimentos apresentados e os relatos pontuais sobre a vivencia e a possibilidade de 

sofrer e adoecer no espaço acadêmico.  
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2 Percurso metodológico  

 

Neste capítulo, apresentamos o percurso metodológico desta pesquisa, que se 

desenvolveu a partir da abordagem qualitativa com predomínio da análise documental e do 

questionário como meios para a obtenção dos dados empíricos. Acerca da pesquisa, a 

metodologia vem estabelecer uma organização entre as diretrizes a serem trabalhadas e o 

processo de investigação em todas as suas etapas. Essa organização contribui para uma 

ligação entre pensamento e ação a partir da construção de parâmetros na busca do 

conhecimento (DESLANDES, 1994).  

Para esta pesquisa, é importante salientar que a minha vivencia profissional no 

campus ao longo de 24 meses proporcionou uma observação constante relacionada às 

experiências dos profissionais docentes, permitindo, dessa forma, meu despertamento para as 

dificuldades que envolvem o trabalho docente e que podem desencadear o sofrimento no 

campo laboral bem como o risco de adoecimento. 

O sofrimento no trabalho é tema para várias profissões. Por isso, a busca por 

evidências que levem à realidade dos fatos nem sempre terá êxito ao considerarmos que o 

sofrimento no campo laboral é construído por inúmeros fatores, em diferentes situações e se 

dá de formas distintas para cada trabalhador. Entretanto, aproximarmo-nos da realidade 

laboral pode trazer indicativos para a melhor compreensão do que se passa nesse espaço e 

que leva o trabalhador docente ao sofrimento, podendo se exteriorizar por meio do 

adoecimento físico ou mental. 

Necessário acrescentarmos que o sofrimento é definido pelo dicionário Houaiss 

(2009) como substantivo masculino, no qual há ação ou processo de sofrer, pode ser 

provocado por dor a partir de um ferimento ou a partir de uma doença, pode envolver, 

também, dor moral, amargura, angústia ou ansiedade além de oportunizar penúria ou 

dificuldade. Para o espaço acadêmico, Gradella Júnior (2010) corroborado por Cortez et al. 

(2017), indica que o sofrimento pode se desenvolver tanto a partir do ambiente físico onde o 

trabalho se desenvolve quanto a partir das pressões relacionadas à hierarquia e relações de 

poder acentuadas pelas exigências no campo do trabalho, associadas à sobrecarga de tarefas 

advinda da cultura organizacional do ambiente laboral. 

O sofrimento pode estar presente no dia a dia fragilizando o docente, minando suas 

forças e permitindo que possíveis adoecimentos se instalem. Dessa forma, devemos 
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considerar que o adoecimento pode ter ou não relação primária com o sofrimento, advir de 

desequilíbrios orgânicos ou ser construído com o decorrer do tempo. O mesmo dicionário 

Houaiss (2009) define o adoecimento como substantivo masculino, tendo no processo ou 

efeito de adoecer a condição para o estado de enfermo. Nesse aspecto, Gradella Júnior (2010) 

refere que, nos ambientes acadêmicos, há relatos de cansaço, estresse e alguns adoecimentos 

de ordem psicossomática, que são construídos ao longo da carreira, uma vez que esses 

mesmos profissionais não apresentaram, no momento da admissão ao trabalho acadêmico, 

adoecimentos que se relacionaram aos relatados.  

Ao considerar a possibilidade do sofrimento no espaço laboral, a relevância deste 

estudo é investigar a saúde do docente do ensino superior na comunidade acadêmica 

considerando o ambiente de trabalho na UFSJ. Nessa perspectiva, julgamos que essa escolha 

é pertinente à busca de possíveis relações entre as dificuldades apresentadas no ambiente 

profissional e o sofrimento do profissional docente e que, possivelmente, foram se 

intensificando com a expansão da UFSJ. Dessa maneira, a partir das observações em campo, 

consideramos para esta pesquisa o método qualitativo, que busca uma interação dinâmica 

entre a análise de documentos a partir da subjetividade e a análise do questionário, exercendo, 

assim, a complementaridade nos resultados do estudo (MINAYO; SANCHES, 1993).  

A abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) permite a aproximação entre 

pesquisador e sujeitos investigados, contribuindo para a observação contextualizada e para a 

percepção dos relatos colhidos. Bogdan e Biklen (1994), ao comentarem Psathas (1993), 

referem que, para o investigador qualitativo em educação, a observação do sujeito contribui 

para perceber seu modo de vida, suas experiências e a organização do contexto social em que 

ele está inserido. A perspectiva qualitativa da pesquisa pretende integrar o sujeito do estudo 

em uma dinâmica de relações e interações sociais e, a partir daí, construir uma análise 

minuciosa acerca dessa vivência. A análise qualitativa possibilita o acesso a informações 

mais detalhadas da vivencia humana e permite a busca pela compreensão acerca do contexto 

em que o indivíduo convive (LIMA; PEREIRA, 2018; DALL-FARRA; LOPES, 2013). 

Portanto, acreditamos que os métodos que melhor atenderam aos objetivos da pesquisa, ao 

considerarmos o momento de distanciamento social devido à pandemia de Covid-19, 

envolveram a análise de documentos e o questionário on-line, que serão apresentados em dois 

capítulos analíticos.  
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A expansão da UFSJ vem ocorrendo de forma célere nos últimos anos. A pequena 

comunidade, que abrigava a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI), 

cresceu em espaço físico, número de docentes e apoio administrativo. Aliadas a esse 

desenvolvimento, responsabilidades acadêmicas foram sendo incorporadas ao trabalho 

docente. Em busca dessa compreensão, foram analisados documentos, que envolveram essa 

expansão, bem como quais responsabilidades ao trabalho docente na UFSJ foram 

incorporadas. Esse método subsidia a busca pela história da expansão acadêmica dessa IES 

como também o regime jurídico e as legislações, que envolvem essa comunidade, tanto em 

nível nacional quanto local, e as diretrizes, que são construídas enquanto espaços autônomos.  

A vida profissional do docente universitário em âmbito federal segue leis, que são 

fundamentadas desde a Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988), perpassando por 

legislações, regimentos, diretrizes assim como outras regulamentações, que, aliadas aos 

estatutos da UFSJ, permeiam a profissão docente. Além dos direitos e deveres apontados pela 

Federação aos Servidores Públicos Federais, este estudo apresenta os setores e projetos 

desenvolvidos pela UFSJ e que possam abranger a saúde do servidor docente. Ainda nessa 

temática, julgamos necessário evidenciar projetos desempenhados pela UFSJ, os quais 

contemplam o desenvolvimento do trabalho do servidor e pretendem prevenir situações de 

risco à sua saúde assim como os acompanhamentos médico e administrativo em sua 

convalescença.  

A construção dos dados empíricos a partir do questionário on-line foi considerada, 

uma vez que o envio do questionário por e-mail proporciona o convite, simultaneamente, a 

um número maior de docentes além de facilitar, para o voluntário, a escolha em participar ou 

não da pesquisa. Ao mesmo tempo, a participação mediada por tecnologias telemáticas não 

envolve a presença física do pesquisador, sugerindo maior liberdade e tranquilidade para 

responder às questões. Além disso, o questionário respondido no ambiente digital possibilita 

a redução dos custos da pesquisa como alcança indivíduos, que estejam em qualquer espaço e 

que tenham acesso à internet (FALEIROS et al., 2016). 

Ao investigar fenômenos que envolvem relações humanas, o questionário pode 

nortear o caminho que o pesquisador necessita seguir, onde a eficácia da produção de dados, 

ajustada aos objetivos da pesquisa, parte de um questionário bem elaborado. Além das 

características sociodemográficas, os questionários trazem situações reais, da vida cotidiana, 
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que serão representadas e analisadas na construção dos resultados da pesquisa (COELHO; 

SOUZA; ALBUQUERQUE, 2020).  

Buscamos a aproximação dos docentes ao questionarmos as possibilidades de 

sofrimento que esses profissionais vivenciam ao considerarmos a complexidade do trabalho 

desenvolvido por eles rotineiramente. Este estudo não pretende empreender todas as questões 

que abrangem a pesquisa qualitativa, mas apresenta indicadores, que trazem um incômodo ao 

inferir informações importantes, a partir das questões discursivas, acerca dos embaraços e 

sofrimentos experimentados pelos docentes da UFSJ no ambiente laboral.  

O question rio intitul do “M pe mento d  s úde dos docentes d  UFSJ”  br ngeu 

perguntas com opções objetivas, opções alternativas e questões abertas, que trataram de 

situações relacionadas à saúde/doença, bem como embaraços no campo profissional, que 

foram experienciados pelos docentes da UFSJ. Por se tratar de um instrumento que envolveu 

perguntas objetivas, de múltipla escolha e questões abertas, o questionário foi pensado de 

forma a alcançar a diversidade desses indivíduos, que compõem a comunidade docente, 

oportunizando um canal para que os profissionais expressassem possíveis adoecimentos, 

sofrimentos e dificuldades no campo do trabalho. 

Importante ressaltarmos que os dados que envolvem a análise de documentos e a 

análise do questionário serão apresentados no decorrer do texto. Isso posto, faz-se necessário 

apresentarmos o campo de pesquisa como também a importância e as características, que 

orientam esse espaço educacional e profissional. Assim, nosso percurso metodológico buscou 

uma aproximação com a realidade vivenciada pelos docentes e considerou a possibilidade de 

enfrentamentos cotidianos e profissionais, que pudessem interferir diretamente na saúde 

deles.  

 

2.1 Campo de pesquisa 

 

Buscamos, como lócus de pesquisa, a Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), que, há 34 anos, vem contribuindo com o ensino superior oferecido a toda população. 

Tendo como eixo central a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, trabalha com 

um extenso quadro de servidores entre docentes, técnicos-administrativos e terceirizados 

(UFSJ, 2020c)  “A UFSJ é pesso  jurídic  de direito público, com fin nci mento pelo Poder 

Público, vinculada ao Ministério d  Educ ção” (UFSJ, 2014, p  12), e impacta diretamente na 
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construção de novos saberes no estado de Minas Gerais. A sede, localizada em São João del-

Rei, administra três campi e um centro cultural além de outros três campi nas cidades de 

Divinópolis, Sete Lagoas e Ouro Branco , que, em unidade, atendem a diferentes áreas da 

ciência e tecnologia. O crescimento da Universidade foi alcançado por meio de um trabalho 

constante envolvendo inúmeros atores da educação, política e sociedade. No ano de 2007, 

com o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), instituído pelo Decreto nº 6096, de 24 de abril de 2007, a Instituição 

investiu na expansão de cursos e vagas nas áreas de Tecnológica e Ciências Sociais 

Aplicadas, respondendo a uma demanda por formação de recursos humanos (UFSJ, 2020). A 

partir dessa oportunidade, houve aumento tanto do quadro profissional docente quanto do 

discente. A expansão dos cursos e outras responsabilidades acadêmicas foram construídas 

requerendo maior envolvimento e tempo no trabalho empregado pelos docentes.  

A história da Universidade é carregada de contendas entre os vários nichos de 

intelectuais, entre os quais uns opinam quanto à função social da Instituição, outros quanto à 

função profissional e há, também, aqueles que discorrem quanto à política relacionada à 

transformação das desigualdades sociais por meio da educação. Esse emaranhado de 

conceitos e posicionamentos corrobora para intensificar o sofrimento no ambiente 

profissional. Tendo em vista esse convívio em um ambiente conflituoso, a docência 

apresenta-se como uma profissão propícia ao adoecimento, que pode se apresentar de forma 

lenta e deteriorar a saúde do professor e da professora (SILVA, 2015). 

Com um diverso campo de ensino e trabalho, o quadro docente é composto por 712 

doutores, 95 mestres, 55 especialistas e um docente com curso de aperfeiçoamento (UFSJ, 

2019), que atendem ao ensino, pesquisa e extensão nas inúmeras atividades curriculares que 

envolvam esses processos. Para esses profissionais, o campo de trabalho e responsabilidades 

administrativas são construídos a partir da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que 

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União e será apresentada 

oportunamente (BRASIL, 1990). Contudo, limitar o trabalho desses profissionais à legislação 

é diminuir o envolvimento e a dedicação em inúmeros espaços, onde regulamentos e 

regimentos não conseguem alcançar.  

Nesse contexto, a importância da construção e do crescimento da Instituição ao longo 

dos anos pode trazer informações pertinentes quanto às eventuais circunstâncias, que 

envolvam o sofrimento docente no ambiente acadêmico. Essas características são relevantes 
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para a pesquisa ao considerar que esses profissionais atendem às inúmeras demandas 

requeridas pela UFSJ, trabalham e vivenciam em sua integralidade os conflitos que ali se 

expressam rotineiramente.  

 

2.2 Trilhando o caminho até o docente  

 

Na perspectiva de nos aproximarmos dos docentes, foi elaborado um questionário 

(APÊNDICE 3). Para tanto, consideramos os referenciais teóricos apresentados neste texto, 

que indicaram os adoecimentos mais comuns na vida dos profissionais da docência. 

O questionário foi enviado objetivando alcançar grande parte dos docentes da UFSJ, 

que possui 863 professoras e professores efetivos distribuídos nos seis campi da UFSJ, em 

sua maioria com dedicação exclusiva ao ensino, pesquisa e extensão. Esse grupo é formado 

por trabalhadores, que se caracterizam como participantes ativos na construção do 

conhecimento e na emancipação de pessoas que chegam de várias partes do País e do exterior 

para estudarem na UFSJ (UFSJ, 2019, 2020).  

Para chegar ao modelo apresentado, elaboramos um questionário piloto, enviado a 

oito profissionais da educação e saúde. A partir deste, as questões foram ajustadas às 

necessidades desta pesquisa e buscam identificar: 

 dados pessoais e profissionais relacionados à UFSJ; 

 acometimentos à saúde mais recorrentes nessa comunidade acadêmica;  

 reconhecimento, por parte do docente, da possibilidade de sofrimento no ambiente de 

trabalho; 

 docentes que buscaram acompanhamento psicológico ou psiquiátrico; e 

 estratégias usadas pelos docentes para gerenciar sua vida profissional em caso de 

adoecimento pessoal ou da família; 

A partir dessas necessidades, o questionário foi estruturado usando o recurso Google 

Forms, no qual 23 perguntas foram incluídas, entre as quais: oito questões de múltipla 

escolha, quatro questões abertas e 11 perguntas com respostas a partir de caixas de seleção 

(que permitiam a marcação de mais de uma alternativa). Ao finalizarmos e aprovarmos a 

estrutura do questionário, recursos foram empreendidos para o envio aos docentes.  

A partir de informações da Assessoria de Comunicação Social da Universidade de São 

João del-Rei (UFSJ, 2012), verificou-se que a adesão, por parte dos docentes, aos veículos de 
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comunicação interna contempla a maioria dos docentes. Todavia, a experiência do envio de 

comunicação pela Assessoria indica que a aderência aos comunicados não totaliza o 

percentual máximo dos docentes da UFSJ. Dessa forma, ao buscarmos opções para otimizar o 

alcance do questionário, em parceria com a ASCOM, solicitamos a publicação no Boletim 

Interno da Instituição, que é publicado rotineiramente, convidando os docentes a participarem 

da pesquisa. O convite foi intensificado pelo envio do questionário por meio do e-mail 

institucional dos docentes, com a ajuda da ASCOM, que possui o contato de todos os 

servidores.  

 Dentre os 863 docentes do quadro de servidores da UFSJ, 107 responderam ao 

questionário. Essas ações foram potencializadas pelo atual momento que envolve o 

distanciamento social e que, compulsoriamente, traz a necessidade do trabalho remoto em 

diversos segmentos da sociedade, obrigando os trabalhadores a acessarem os comunicados 

virtuais da UFSJ constantemente. É importante salientarmos que a informação compartilhada 

por cada profissional docente constitui uma participação significativa e única, principalmente 

no momento da expressão pessoal e individual por meio das questões abertas. Em se tratando 

de pesquisa para ciências humanas, todo discurso agrega valor e traz significações 

imprescindíveis para o sujeito e o pesquisador. 

A partir do envio do questionário, consideramos um intervalo de 15 dias para 

aguardar as respostas. Por ser naturalmente dinâmico, o recurso digital proporcionou uma 

devolutiva rápida relacionada às respostas do questionário. Com o registro das respostas no 

questionário, foi possível identificarmos características, acometimentos e inferências quanto à 

possibilidade de sofrimento e desenvolvimento do adoecimento laboral no ambiente 

acadêmico e que envolvem a problemática deste estudo. 

 

2.3 Procedimentos que envolvem a análise dos dados   

 

 A dinâmica da análise dos dados foi dividida em dois capítulos. O capítulo três traz a 

apresentação e discussão dos documentos a partir da história e expansão da UFSJ bem como 

diretrizes e normas estatais, que envolvem o trabalho docente e o Serviço Público Federal, 

além de estatutos e normativas internas da UFSJ e informações relacionadas ao Setor de 

Apoio ao Servidor (SEAPS) e ao Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 

(SIASS). 
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 Gil (2008) refere que a análise de documentos traz informações indiretas, as quais 

podem ser obtidas a partir de livros, jornais e registros estatísticos, entre outras fontes, que 

registrem fatos de qualidade e que possam ser usados na pesquisa. A análise documental 

abrange o levantamento de registros, sua verificação e a relevância de suas informações com 

o objetivo de acrescentar credibilidade à pesquisa. Por serem informações fixas e livres de 

adulteração, os dados obtidos possuem estabilidade e não se alteram nas informações 

previamente compartilhadas pelos participantes. É responsabilidade do pesquisador organizar 

os documentos de forma clara, objetiva e que atenda à dinâmica da pesquisa sem que os 

dados percam a sua autenticidade (SOUZA; KANTORSKI; LUIS, 2011). Dessa forma, o 

documento pode ser compreendido como “qualquer suporte que contenha informação 

registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui 

impressos, manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, magnéticos e eletrônicos, entre 

outros” (ABNT, 2002, p. 2).  

Poupart et al. (2012, p. 295-296) advertem que “se, efetiv mente,    n lise 

documental elimina em parte a dimensão da influência, dificilmente mensurável, do 

pesquisador sobre o sujeito, não é menos verdade que o documento constitui um instrumento 

que o pesquisador não domin ”. Acrescentam, ainda, que, embora prolixos, os documentos 

não respondem aos questionamentos do pesquisador. A partir daí, é necessária uma imersão 

cuidadosa ao se buscar significação entre o que o registro traz e as interrogações da pesquisa 

(POUPART et al., 2012).  Na busca pelos documentos a serem analisados, foram usados 

registros institucionais, públicos, entre leis, decretos, estatutos e outros considerados 

pertinentes para o estudo. Ao considerarmos o contexto do estudo e a confiabilidade dos 

documentos, no capítulo três, compartilhamos a análise documental. 

 No capítulo quatro, a discussão envolve os resultados a partir da aplicação do 

questionário, o qual possibilitou um levantamento acerca dos adoecimentos, que mais 

acometeram os docentes da UFSJ, os recursos usados por eles que envolvam tempo e meios 

para tratamento de saúde além dos discursos que indicam as dificuldades relacionadas ao 

trabalho no ambiente acadêmico. Esse procedimento foi considerado para identificarmos 

similaridade entre as doenças apresentadas no ambiente profissional docente da UFSJ e as 

doenças laborais que mais acometeram os professores e professoras da UFSJ de uma forma 

geral e como eles identificam ou não a possibilidade de adoecimento no espaço laboral.  
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 As mudanças no mercado de trabalho promoveram reformas tecnológicas e 

educacionais, que interferiram diretamente na vida profissional dos docentes. A 

comercialização das atividades de ensino trouxe novas expectativas de produção e pressão 

nas atividades dos professores e professoras. Esses fatores têm impactado na saúde dos 

docentes gerando desequilíbrios e acometimentos físicos, sendo que os mais evidentes 

envolvem doenças do sistema musculoesquelético e doenças mentais (MORENO et al., 

2016). Ampliando esse panorama, Baião e Cunha (2013) acrescentam, ainda, doenças 

coronarianas, estresse, câncer, depressão e distúrbios da voz e salientam que o estresse pode 

desencadear a exaustação e oportunizar o sofrimento no profissional docente.   

 Após a aplicação do questionário, recebemos as respostas. A partir daí, iniciamos a 

organização dos dados por meio de planilha eletrônica, dispondo os participantes por gênero, 

idade, tempo de trabalho, área de atuação profissional e departamento de lotação. Além disso, 

todas as perguntas e respostas contidas no questionário foram registradas na planilha, 

permitindo melhor visualização do material disponível para análise. Com base nessa 

organização, os dados foram cruzados conforme a necessidade e os questionamentos desta 

pesquisa. A partir dessa sistematização, gráficos e tabelas foram construídos para melhor 

visualização das informações compartilhadas pelos docentes. 

 O questionário trouxe a possibilidade de escolher mais de uma doença por pergunta 

das questões 5  té   14 por intermédio do recurso de “c ix  de seleção”  Entret nto,  o 

permitirmos que cada docente pudesse registrar mais de uma doença por questão no 

questionário, foi fundamental implementarmos uma fórmula eletrônica na planilha para 

identificarmos em cada resposta todas as opções registradas pelo docente e, assim, 

considerarmos todos os dados. A fórmula permitiu que as doenças fossem quantificadas pelo 

nome, visando a obter o número exato e o tipo de adoecimento relacionado a cada 

respondente. A fórmula é a seguinte:  

 

= CONT.SE (INTERVALO; “*------------------*”) 

Onde, 

CONT.SE: nome da função utilizada na planilha eletrônica; 

INTERVALO: trecho de respostas do questionário alocado na planilha 

eletrônica; 

“*------------------*”: expressão de busca considerada como filtro de contagem 

na fórmula.  

 

Fonte: fórmula adequada à planilha eletrônica por Marcio Roberto de Lima. 
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Para melhor compreensão da aplicação dessa fórmula, acerca do refinamento das 

informações adquiridas por meio do questionário, suponhamos que o voluntário X respondeu 

para a questão 9) - Você já se ausentou do trabalho devido a acometimento no sistema 

digestivo? R: Sim, por gastrite, dor e queimação no estômago, enjoos e náuseas. 

 

Figura 1 – Recorte da planilha eletrônica 

 

Fonte: planilha eletrônica com dados do questionário. 

 

Nesse caso, a resposta apresentou três patologias distintas, que precisavam ser 

separadas com o objetivo de identificar qual delas acometeu o maior número de docentes; 

daí, a necessidade de utilizar uma fórmula. Apresentamos, aqui, um exemplo: = CONT.SE 

(K2:K47;"*gastrite*"), no qual, no intervalo de respostas compreendido entre as células de 

“K2”  té “K47”, ser  cont bili  do o número de ve es que   p l vr  “g strite” foi 

mencionada. Em outras palavras, por intermédio da fórmula, a planilha eletrônica fez uma 

busc  sensível  o termo “g strite” no interv lo indic do tot li  ndo o número de su s 

ocorrências.  

 A aplicação dessa fórmula possibilitou a identificação, organização e contabilização 

dos dados da pesquisa organizados na planilha eletrônica assim como os adoecimentos de 

maior destaque. Essa inferência possibilitou o cruzamento de dados, que subsidiou a 

construção do Quadro 3 e dos gráficos, que são apresentados e discutidos no decorrer deste 

trabalho. Para os docentes da UFSJ, a aproximação das experiências profissionais associadas 

ao processo saúde/doença se fez por meio das perguntas abertas apresentadas no questionário. 

Ao considerarmos que o objeto desta pesquisa envolve a possibilidade de sofrimento no 
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ambiente profissional, essas questões trazem, em suas respostas, argumentos importantes, que 

vão ao encontro da proposta deste estudo. 

 Registramos que o protocolo metodológico se aproxima de elementos típicos de uma 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016; FRANCO, 2005). No entanto, as necessidades deste 

trabalho não esgotam todos os procedimentos do método. Dessa forma, a fim de 

explicitarmos o protocolo metodológico adotado para o tratamento dos dados empíricos do 

questionário, apresentamos, na sequência, suas etapas. 

  Após a organização dos dados na planilha eletrônica, pudemos ter um panorama geral 

das informações compartilhadas pelos docentes por meio do questionário. A partir desse 

momento, realizamos uma leitura flutuante objetivando a imersão no conteúdo empírico 

produzido. Essa etapa permitiu a identificação de temas presentes nas colaborações dos 

sujeitos de pesquisa. Nesse sentido, as orientações metodológicas da Análise de Conteúdo 

(AC) esclarecem que: 

O tema é uma asserção sobre determinado assunto. Pode ser uma simples sentença 

(sujeito e predicado), um conjunto delas ou um parágrafo. Uma questão temática 

incorpora, com maior ou menor intensidade, o aspecto pessoal atribuído pelo 

respondente acerca do significado de uma palavra e/ou sobre as conotações 

atribuídas a um conceito (FRANCO, 2005, p. 39). 

 

A sistematização baseada em temas busca, na fala do sujeito, elementos e 

componentes, que tr  em indic tivos “ideológicos,  fetivos e emocion is”, os quais precisam 

ser  n lis dos  cerc  do seu sentido “individu l e único” e, posteriormente, organizados para 

a devida análise do seu conteúdo (FRANCO, 2005, p. 39). 

Para tanto, a próxima fase do trabalho analítico foi dedicada à leitura aprofundada das 

respostas das professoras e dos professores colaboradores da pesquisa construindo uma 

referenciação temática daquelas informações. Essa organização temática das falas permitiu a 

construção de categorias analíticas, que subsidiam a análise das informações a partir de 

grupos distintos, mas que se completam no contexto estudado.   

Para ilustrar as fases do protocolo metodológico, apresentamos o esquema da Figura 

2. 
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Figura 2 – Protocolo Metodológico 

 

Fonte: construído por Regina Céli Ferreira de Lima. 

 

A implementação do protocolo metodológico apresentado anteriormente possibilitou 

o agrupamento temático formando quatro categorias empíricas. O resultado do processo 

desenvolvido está sistematizado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Categorias empíricas 

Categoria empírica Temas Descrição da categoria 
Perfil dos docentes 

 

Gênero, idade, 

departamento/área, tempo de 

trabalho na UFSJ. 

 

Apresenta o perfil dos docentes, que 

responderam ao questionário com 

suas características profissionais. 

 

Adoecimentos apresentados 

pelos docentes da UFSJ 

 

Dor, mal-estar, cefaleias, 

estresse, acometimentos nos 

sistemas respiratório, muscular, 

digestório e urinário, saúde 

bucal, visão, audição, 

adoecimento mental, 

adoecimento de familiar ou 

licença maternidade e a busca 

por ajuda psíquica. 

Apresenta os detalhes dos 

adoecimentos físico ou mental 

apresentados por mulheres e homens 

docentes da UFSJ, a indicação da 

busca por tratamento psíquico e a 

percepção sobre sua saúde no 

espaço acadêmico além de outros 

afastamentos. 

 

Trabalho docente e 

adoecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepção do docente quanto ao 

risco de adoecimento no espaço 

de trabalho, gerenciamento das 

atividades acadêmicas quando 

necessita de tratamento e/ou 

afastamento para cuidar da 

saúde. 

 

 

 

Apresenta o processo do trabalho 

docente e como se organiza no 

espaço de trabalho além dos 

afastamentos para cuidar da própria 

saúde por meio do SIASS ou o 

autogerenciamento das atividades 

acadêmicas para tratar a saúde. 

Trabalho docente: evidências 

de sofrimento em campo 

 

Relações profissionais na 

Universidade, sofrimento 

relacionado ao espaço físico e 

sofrimento mental nos docentes 

Dividida em quatro subcategorias, 

que trazem temas relacionados à 

vivência profissional no espaço 

acadêmico, seja a partir das 

Categorias empíricas 

Leitura aprofundada 

Referenciação temática 

Leitura flutuante 

Identificação de temas 

Dados da pesquisa 

Estruturação em planilha eletrônica 
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da UFSJ; resiste adoecida(o) no 

campo do trabalho. 

 

 

 

atividades administrativas, 

ambientes insalubres ou falta de EPI 

e/ou manutenção nas ferramentas 

didáticas e/ou nos espaços de 

ensino, pressão e sobrecarga do 

trabalho, conflitos e  disputas 

profissionais e/ou  por trabalhar 

adoecido, seja no físico e/ou mental 

ou não se reconhecer doente e pedir 

ajuda, além de o docente 

desconhecer o setor de saúde da 

UFSJ.  

 

Fonte: organizado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

Diante do material empírico produzido, as questões que perpassam situações e 

vivências que contemplam a saúde/doença do docente universitário na UFSJ são discutidas 

no capítulo quatro a partir das categorias empíricas. 

 

2.4 Considerações éticas 

 

A presente pesquisa seguiu as normas e procedimentos estabelecidos pela Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466/2012. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP-UFSJ) sob o CAAE 

18327519.0.0000.5151, em 14 de setembro de 2019. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 2) elucida que a pesquisa envolve baixo risco aos sujeitos, 

a saber: desconforto emocional, intimidação, angústia, insatisfação, irritação e algum mal-

estar frente aos questionamentos.  

Além disso, o TCLE esclarece que as identidades serão mantidas em sigilo bem como 

qualquer dado que possa sugerir a identificação dos sujeitos participantes da pesquisa. O 

sujeito tem o direito de interromper a sua participação a qualquer momento como também em 

qualquer fase da pesquisa não ocasionando dano algum aos envolvidos. Qualquer desconforto 

ou insegurança gerado(a) pela pesquisa deverá ser interrompido(a) pelo pesquisador para 

esclarecer e diminuir dúvidas, receios e ansiedades. São garantidas a confidencialidade e a 

privacidade das informações produzidas. A participação é voluntária, não oferecendo 

recompensa financeira alguma para os participantes, não é caracterizada pela obrigatoriedade. 

Todos os documentos referentes a esta pesquisa são arquivados e guardados no 

Núcleo de Saúde Coletiva (NESC) da UFSJ. As considerações, que serão construídas por 



    37 

 

 

meio desta pesquisa, serão apresentadas à comunidade acadêmica por meio de trabalhos em 

eventos e publicações em periódicos. 
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3 O cenário do trabalho, o trabalho docente na universidade pública e a saúde do 

professor e da professora: uma análise documental da proposta de cuidado na UFSJ 

 

Para se compreender a dinâmica do trabalho, faz-se necessário considerar os vários 

vieses que o perpassam desde o trabalho remunerado que traz dignidade ao profissional 

àquele que se estabelece à margem da sociedade e é pouco valorizado ou aquele que não é 

reconhecido ou remunerado. Entre tantas formas de se produzir algo, seja na construção de 

um produto ou de um intelecto, o trabalho faz parte do cotidiano da humanidade.  

Na Constituição Federal (BRASIL, 1988), encontramos várias referências ao trabalho, 

partindo do pressuposto de que é um direito de todo cidadão. O trabalho pode ser exercido de 

forma livre desde que atendida as qualificações profissionais. Ele é um direito social e deve 

ser remunerado, conforme sua complexidade, e desenvolvido sob condições de segurança, 

saúde e higiene entre outros direitos. Para a OIT (2012), o trabalho decente promove 

oportunidades para que homens e mulheres tenham acesso ao trabalho produtivo, de 

qualidade, com liberdade, equidade, segurança e dignidade e que contribua para a superação 

da pobreza e das desigualdades sociais.  

A conjuntura do trabalho em sua dinamicidade contribui para a organização social e 

econômica em todo o mundo. Pode-se inferir que a classe trabalhadora é a principal 

engrenagem para a imensa máquina que movimenta o capital. Antunes (2009) considera que 

a classe trabalhadora inclui, em sua totalidade, todos aqueles que vendem sua força de 

trabalho em troca de salário desde trabalhadores produtivos diretamente relacionados à mais-

valia até os improdutivos que fazem parte da lógica do capital. Para o autor, o conceito 

marxist  de “tr b lho produtivo” englob    tot lid de do tr b lho coletivo  ss l ri do. Já o 

trabalho improdutivo está dissociado diretamente da produção, em que o trabalhador não 

produz um produto. Todavia, f   p rte d  complexid de do “v lor de uso”, ou sej , aquele 

produto que se torna tangível no momento do consumo e que, também, movimenta o mercado 

do capital. 

A sociedade contemporânea vem estabelecendo novas relações sociais que permeiam 

o campo do trabalho. Essa perspectiva apresenta mudanças significativamente complexas na 

vida profissional da maioria dos trabalhadores. O grupo que desempenha variadas funções e 

que precis  se submeter  o merc do c pit list  é   “cl sse-que-vive-do-tr b lho” 

(ANTUNES, 2009, p. 101), que abrange, em sua totalidade, assalariados entre homens e 
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mulheres, que sobrevivem por meio da sua força de trabalho; ou seja, a classe trabalhadora 

que se estrutura entre trabalhadores produtivos e improdutivos.  

Antunes (2009, p  119) convid    refletir qu nto “às formas de vigência do trabalho 

m teri l e im teri l”  o coment r: 

 

Começo pelas conexões existentes entre trabalho e as novas exigências da lei do 

valor. Ao conceber a forma contemporânea do trabalho como expressão do trabalho 

social, que é mais complexificado, socialmente combinado e ainda mais 

intensificado nos seus ritmos e processos de criação de valores de troca. Ao 

contrário, defendo a tese de que a sociedade do capital e sua lei do valor necessitam 

cada vez menos do trabalho estável e cada vez mais das diversificadas formas de 

trabalho parcial ou part time, terceirizado, que são, em escala crescente, parte 

constitutiva do processo de produção capitalista. 
 

Para esses conceitos elencados e que perpassam o cenário do trabalho, conjetura-se 

que o campo do trabalho oferece oportunidades a todas as pessoas. No entanto, diante de uma 

sociedade com relações e instituições frágeis, instáveis e fluídas, como perseguir objetivos de 

longo prazo e relações sociais duráveis e desenvolver uma identidade numa sociedade 

flexível e acelerada? (SENNETT, 2010). O trabalho não é uma simples conceituação, uma 

divisão de tarefas ou setores de produtividade, que se alimentam dos talentos individuais e 

coletivos daqueles que ali atuam. Em cada ocupação, há peculiaridades e, no processo do 

trabalho, é impossível separar o indivíduo do seu capital cultural, da sua família e das 

expectativas que impulsionam o seu dia a dia.  

O neoliberalismo retrata as consequências deste para o trabalho e a dúvida sobre o que 

se tem valor ou não em uma sociedade impaciente impera na atualidade. Os novos 

profissionais são uma espécie de reféns nesta sociedade do capital, vagando de trabalho em 

trabalho ou tendo que se especializar em várias frentes para manter sua posição no mercado, 

mudando, assim, a própria significação do trabalho (SENNETT, 2010). As considerações 

apresentadas pelo autor propõem uma releitura quanto ao cenário do trabalho desde os 

tempos vividos por gerações passadas até os dias atuais. O mundo profissional de nossos pais 

e avós foi configurado na construção de uma longa carreira desde a juventude até a 

aposentadoria. Para aqueles trabalhadores que permaneciam longo tempo no mesmo 

emprego, o trabalho duro, geralmente, era mantido por longos anos e, às vezes, envolvia o 

sucesso profissional e a preservação da competição. Entretanto, esse mundo da sonhada 

estabilidade desmoronou dando lugar ao trabalho fragmentado em um sistema corporativo e 

competitivo acerca do capital. 
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Neste momento, ao discutir as relações de longo prazo, notamos que as famílias foram 

submetidas a uma nova configuração imposta pelo mercado: pais que se desdobram em 

empregos flexíveis sob prazos estreitos e repletos de concorrentes; as residências foram se 

constituindo como “comunid de dormitório” (SENNETT, 2010, p. 20), onde os trabalhadores 

tendem a se afastar da família e construir uma relação distante; e o uso da casa limita-se ao 

descanso e compromete a construção de uma relação estável, que pode interferir na vida 

emocional (SENNETT, 2010, 2019).  

As redes de confiabilidade entre os trabalhadores foram substituídas por contratos 

temporários, nos quais a competição foi instaurada por meio de recompensas. Com a 

flexibilização, muitos profissionais não têm oportunidade de desenvolver vínculos 

trabalhistas e transitam de um trabalho a outro sempre em busca de melhor oportunidade, o 

que para poucos gerou estímulo para a maioria desencadeou desmotivação. A convivência 

diária migrou para consultoria incentivada por contrato temporário e, com a falta de 

compromisso duradouro por parte da fonte empregadora, o profissional se tornou negociável 

e precarizado, levando-o a experienciar vários segmentos do trabalho (SENNETT, 2010, 

2019).  

As dificuldades disfarçadas de melhores oportunidades advindas da flexibilidade se 

apresentaram de forma sutil. No campo do trabalho, as motivações naturais desse segmento 

ficaram veladas juntamente com a proposta da OIT, apresentada por Guimarães (2012), que 

sugere liberdade, equidade, segurança e, principalmente, dignidade humana no que se refere 

ao trabalho  “O fund ment l não é qu lific r se o tr b lho é produtivo ou improdutivo, m s, 

sobretudo, identificar a relação social estabelecida, ou seja, onde se insere no circuito de 

produção e reprodução de v lor” ( UARTE, 2017, p  4)  Ao se considerar que todo e 

qualquer trabalho está envolvido no cenário econômico do País, de forma direta ou indireta, 

as atividades laborais são as principais vertentes na construção e sustentação de uma 

sociedade que se faz por meio do trabalho.  

A contemporaneidade sugere que, para trabalhar bem e com perseverança, há duas 

motivações: o bem da comunidade e a competitividade. A primeira pretende um ganho moral 

e a segunda é alavanca para obtenção de recompensa e reconhecimento, porém nenhuma das 

opções serviu às aspirações do trabalhador (SENNET, 2019). Devido à ampliação, 

flexibilização e precarização do campo de trabalho que caracteriza a contemporaneidade, 

Antunes (2009) argumenta que o trabalho produtivo ganhou novo viés não apenas se 
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caracterizando pelo trabalho manual e restrito a uma grande indústria, mas abrangendo outros 

espaços, como pequenos comerciantes, ou espaços domiciliares. Aliado a esse contexto, o 

trabalho improdutivo tem conquistado novos espaços como prestador de serviços nos mais 

variados segmentos, seja nas instituições públicas ou privadas, tanto os trabalhadores 

produtivos quanto os improdutivos fazem parte da lógica do capital (ANTUNES, 2009; 

ANTUNES; ALVES, 2004). 

Com a aprovação da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL, 2017), que trata 

da Reforma Trabalhista, toda a estrutura de proteção ao trabalhador construída entre as 

décadas de 1930 e 1980 vem enfrentando um desmonte lento e gradual, caracterizando um 

retrocesso. A referida Lei amplia a terceirização, expande o contrato temporário e permite ao 

empregador larguear ações, que vão de encontro aos direitos trabalhistas, alcança, também, o 

funcionalismo público e enfraquece as redes sindicais (KREIN, 2018). Nessa conjuntura, as 

empresas tendem a manejar a oferta de mão de obra conforme os interesses capitalistas, 

alicerçadas por um sistema legal, que permite a ampla exploração da força de trabalho 

(MANCEBO et al., 2020).  

Muitos direitos dos trabalhadores e deveres dos empregadores foram modificados. 

Entre os direitos dos trabalhadores, notamos que a jornada de trabalho foi modificada 

indic ndo   possibilid de de flexibili  ção  Além disso, com    prov ção do contr to “ ero-

hor ”, o tr b lh dor  tende às demandas pontuais da empresa, sendo remunerado apenas 

pelas horas comprovadamente trabalhadas e sem garantia de um salário ao final do mês. Cabe 

destacarmos, ainda, a possibilidade do trabalho de mulheres grávidas e lactentes em locais 

com grau de insalubridade médio ou mínimo. Esses são apenas alguns exemplos de 

significativas perdas no campo do trabalho, que envolvem homens e mulheres de vários 

segmentos profissionais (MANCEBO et al., 2020).  

Importante salientarmos que, para Antunes e Praun (2015), o conceito de 

flexibilização envolve características multifacetadas, em que a atividade laboral ultrapassa os 

limites da vida privada e parte de uma estratégia para desconstruir os direitos do trabalho 

duramente conquistados e nas diferentes formas de exploração a partir da contratação, evento 

que perpassa as mais variadas atividades profissionais, sejam elas formais ou informais. 

A partir da globalização e das modificações geopolíticas e tecnológicas, entre outras 

novas formas de saber, há uma interferência no comportamento social, que colabora para o 

 dvento de um novo indivíduo “forte, intelectu l, inter tivo, cri tivo e que tenh  inici tiv , 
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versátil, flexível e que demonstre equilíbrio e competência emocional (LIMA; LIMA-FILHO, 

2009, p. 8). Essas seriam características desejáveis para toda a sociedade, entretanto nem 

todos são capazes dessa metamorfose, uma vez que somos seres emocionalmente diferentes e 

que respondemos às intempéries das mais variadas formas. Nessa circunstância, a incerteza 

de uma colocação profissional onera e violenta o trabalhador, que se torna refém da 

exploração de sua força de trabalho. Esse quadro colabora para uma jornada de trabalho 

extensa e com períodos curtos de descanso, o que pode favorecer o crescimento de acidentes. 

Há aumento das doenças laborais em todo o mundo e, com a contrarreforma, esse número 

tende a se intensificar no Brasil. Com um diagnóstico complexo, profissionais da saúde têm 

dificuldade em identificar o nexo causal entre adoecimento e trabalho (MANCEBO et al., 

2020).  

A complexidade do trabalho atravessa os mais variados ambientes. De forma geral, 

esses espaços são caracterizados pelas condições necessárias e ideais (ou não) para que 

determinado trabalho seja desenvolvido. São ambientes muito particulares e que envolvem a 

ação humana e os recursos materiais entre outros atores essenciais para o seu 

desenvolvimento. 

No universo do trabalho com suas flexibilizações contemporâneas, a rotina da 

competitividade e da produtividade interfere no cenário da universidade e daqueles que lá 

transitam em uma comunidade acadêmica. Inúmeras sensações podem ser despertadas a partir 

dessas vivências e poderão interferir na vida do profissional docente. Assim como a academia 

interfere no cenário do trabalho, o cenário do trabalho interfere na academia em uma troca 

incessante que movimenta o mundo, seja na educação, seja no mercado, seja nas mais 

variadas relações ou interações as quais o ser humano experiencia. 

Mesmo considerando que nas universidades há um alto grau de qualificação entre a 

maioria dos servidores e que esse ambiente seria preservado, dada às características 

profissionais, a academia não foi poupada das condições do trabalho precarizado. A 

reestruturação das universidades tem contribuído para o crescimento exacerbado do trabalho 

docente ao considerar que o aumento de demandas acadêmicas não é proporcional ao número 

de docentes, principalmente de dedicação exclusiva (BORSOI, 2012).  

Fundamental salientarmos que a mudança no cenário econômico advinda da 

contrarreforma impacta no orçamento da educação minando a base administrativa das 

universidades. Os cortes orçamentários atingem diretamente a conservação das instituições de 



    43 

 

 

ensino público e, em se tratando das universidades, refletem na produção e manutenção de 

pesquisas, contratações terceirizadas e alterações nas atuais e futuras aposentadorias, entre 

tantos outros efeitos, que desestruturam a administração no espaço acadêmico, podendo levar 

  um  “p r lisi  estrutur l” n  m nutenção de seus serviços (MAN E O et al., 2020). Em 

um contexto atual e realista, Antunes e Praun (2015) salientam que a organização do trabalho 

perpassa o controle acentuado das atividades, limita a autonomia do profissional, oferece 

baixa proteção no ambiente de trabalho e alterna entre o discurso de valorização e as mais 

variadas formas de precarização do trabalho, além de oferecer uma pseudo-recompensa no 

cumprimento de metas, sugerindo, assim, que o trabalhador é reconhecido de alguma forma.   

Ao considerarmos a heterogeneidade do ambiente organizacional do trabalho nas 

universidades e para compreendermos a importância dessas instituições e como desde o início 

foi significativa para o crescimento do Brasil, faz-se necessário apresentarmos, em linhas 

gerais, aspectos das universidades públicas do Brasil bem como a trajetória e expansão da 

UFSJ, que ilustra o campo de pesquisa deste estudo. Da mesma forma, apontarmos a 

legislação que normatiza o trabalho docente e indica ações de assistência à saúde do professor 

e da professora e como os setores da UFSJ, responsáveis por mediar essas medidas 

institucionais, organizam o atendimento aos servidores.  

Nesse sentido, este capítulo traz uma análise de documentos, que envolvem a história 

da expansão da UFSJ destacando a participação do REUNI. Da mesma maneira, apresenta os 

artigos da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), que compreendem o ensino público, as normas 

regulamentadoras e os programas de promoção e atenção à saúde dos servidores das IFES, 

mais especificamente dos docentes da UFSJ. Importante pontuarmos que aqui não se destaca 

a ordem cronológica, uma vez que buscamos organizar o texto a partir da história das 

universidades brasileiras, destacando a UFSJ, bem como os documentos que amparam o 

trabalho e a saúde do servidor, até a organização interna da UFSJ administrada pela Pró-

reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP). Desse modo, os documentos 

elencados para o estudo foram: 

 Histórico Institucional da UFSJ;  

 Regimento Geral da UFSJ; 

 Estatuto da UFSJ;  

 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009-2018; 
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 Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018; 

 Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023; 

 Constituição da República Federativa do Brasil (1988); 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB); 

 Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o trabalho do 

servidor público federal; 

 Decreto Presidencial nº 6.096/2007, que dispões sobre o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior 

(REUNI);  

 Portaria nº 1.162, de 09 de novembro de 2018, que regulamenta o número de 

Aluno-Equivalente e Aluno por Professor(a) no âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica;  

 Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, que instituiu a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB);  

 Anexo da Lei nº 13.005, de 2014.  

 

3.1 Breve relato da evolução das universidades no Brasil 

 

No período colonial, a política de ocupação dos portugueses em solo brasileiro 

proporcionou a eclosão de muitas frentes de batalha, tanto no confronto físico quanto no 

educacional, e havia uma significativa resistência da Corte para a construção de 

universidades no Brasil. Naquele momento, os jesuítas contribuíram para a formação 

educacional da população, que crescia junto ao novo país. Propuseram o reconhecimento do 

Colégio Jesuíta como universidade a despeito de manterem os cursos de Filosofia e Teologia. 

Entretanto, essa expectativa foi frustrada pela Coroa portuguesa, que reconhecia apenas a 

Universidade de Coimbra como ambiente adequado para a formação de jovens nascidos no 

Brasil (MENDONÇA, 2000; FÁVERO, 2006; SAVIANI, 2011). 

Lançando um olhar para a história da educação superior no Brasil, notamos inúmeros 

movimentos objetivando a construção de institutos de ensino superior neste País. Em 1808, 

com a transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, D. João VI autorizou a criação 

de cursos vinculados a escolas militares para constituir a defesa da colônia. A partir desse 
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momento, várias escolas de ensino superior, com cursos isolados e de caráter 

profissionalizante, foram criadas em outros Estados brasileiros. Com a Proclamação da 

República, o ensino superior ficou sob a responsabilidade do poder central em parte, gerando, 

assim, a oportunidade para o ensino livre, que proporcionou a criação de universidades como 

instituições de iniciativa particular (MENDONÇA, 2000; FÁVERO, 2006).  

Só em 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto nº 14.343, foi estabelecida a 

primeira instituição universitária criada legalmente no Brasil, a Universidade do Rio de 

Janeiro, tendo assegurada sua autonomia administrativa e didática. Em 1937, a Universidade 

do Rio de Janeiro passou a ser chamada de Universidade do Brasil e, apenas em 1965, foi 

estabelecida como Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com a criação da primeira 

universidade, oficialmente reconhecida em território brasileiro, outras escolas superiores se 

agruparam e buscaram a legitimidade como universidades em vários Estados brasileiros 

(MENDONÇA, 2000; FÁVERO, 2006).   

O estado de Minas Gerais acompanhou a expansão acerca da criação de escolas de 

ensino superior no Brasil. Em 1839, foi criada a Escola de Farmácia de Ouro Preto. Décadas 

depois, o imperador D. Pedro II, preocupado com a exploração dos recursos minerais do País, 

incentivou e apoiou a criação dos primeiros cursos relacionados à mineração, metalurgia e 

geologia. Assim, em 1876, nasceu a Escola de Minas, que, posteriormente, uniu-se à Escola 

de Farmácia para a criação da Universidade de Ouro Preto em 1969, tornando-se 

Universidade Federal de Ouro Preto em 1972 (CARVALHO, 2010; UFOP, 2020). A 

brevidade das palavras quanto à história da evolução das universidades no Brasil não 

apequena sua importância em uma democracia ainda jovem e que necessita de uma educação 

que ultrapasse os limites das salas de aula. A necessidade de alcançar a razoabilidade do 

senso crítico faz-se imprescindível para subsidiar a mudança do cenário político neste País. 

Nesse contexto, em 1986, quando o País era libertado, após um longo período vivendo 

sob a Ditadura Militar (1964-1985), em um momento político complexo, mas ao mesmo 

tempo fragilizado, o Brasil esteve sob forte tensão, uma vez que a censura vigorava em vários 

segmentos silenciando as vozes da democracia e da liberdade. As universidades vivenciaram 

momentos de muita tensão e medo quando docentes foram demitidos, aposentados ou presos 

como forma de impedir discursos emancipatórios nas instituições de ensino (MOTTA, 2014). 

Ao iniciar o segundo período da década de 1980, o Brasil e suas universidades públicas 

enfrentavam conflitos socioeconômicos em busca da construção de um país democrático:  
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No fim do ciclo militar, as universidades estavam em crise, às voltas com falta de 

recursos e salários corroídos pela inflação. O conhecimento produzido exercia 

limitado impacto sobre o sistema produtivo, e a instituição universitária era mais 

importante por seu papel na formação de técnicos, profissionais, burocratas e 

intelectuais ligados à academia. Ademais, o modelo implantado foi elitista e 

socialmente injusto, como era o tom geral das políticas modernizadoras e 
desenvolvimentistas da ditadura. Os investimentos nas universidades favoreceram 

os grupos sociais e as regiões mais ricas do país, consolidando – e ampliando – as 

tradicionais desigualdades sociais e regionais (MOTTA, 2014, p. 8). 

 

Nesse momento de transição entre um período nevrálgico da ditadura e o 

estabelecimento da democracia, a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei 

(FUNREI) dava seus primeiros passos como Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) e, 

junto a um país fragilizado, iniciava a escrita de uma nova história.  

 

3.2 Da FUNREI à UFSJ enfatizando a participação do REUNI nesta expansão  

 

Na busca por esse espaço no ensino público superior, encontramos São João del-Rei, 

município colonial com aproximadamente três séculos de história, que, rotineiramente, 

respira tradições religiosas, artísticas e musicais, emoldurada por ruas tortas, igrejas, casario 

colonial, berço de personagens da música, da política e palco da Guerra dos Emboabas. O 

pequeno Arraial Novo do Rio das Mortes, nascido em 1704, foi cedendo espaço à expansão 

desta cidade e, nesse cenário histórico, a população se atentou para a necessidade da 

ampliação da rede educacional do município, onde, à época, foi oportunizado um 

significativo projeto acerca da emancipação de sua população por meio do ensino superior 

público federal (BPMBCA, 2015). 

Nesse intuito, foram reunidas duas faculdades na cidade de São João del-Rei, a 

Faculdade Dom Bosco de Filosofia Ciências e Letras, em funcionamento desde 1954, e a 

Fundação Municipal de São João del-Rei, provedora da Faculdade de Ciências Econômicas, 

Administrativas e Contábeis e da Faculdade de Engenharia Industrial, em funcionamento 

desde 1972 e 1976, respectivamente. Dessa forma, em 18 de dezembro de 1986, por incentivo 

da Lei 7.555, foi instituída a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI) 

(UFSJ, 2020). 
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Fotografia 1 – Prédio em construção do Campus Santo Antônio – 1929 

 

 

Fonte: Universidade Federal de São João del-Rei, 2020a. 

 

Fotografia 2 – Entrada do Campus Dom Bosco – 1949 

 

 

Fonte: Universidade Federal de São João del-Rei, 2020h. 

 

No processo de federalização, a Instituição contava com menos de 140 docentes, com 

apenas três doutores e 19 mestres. Muitos não participavam do quadro de dedicação exclusiva 

e a Universidade contava com aproximadamente 250 técnicos e 2.000 discentes distribuídos 

em nove cursos de graduação no campus Santo Antônio e no campus Dom Bosco. Àquela 

época, a FUNREI ainda não era conhecida e os docentes eram questionados pelos seus pares 

nos eventos acadêmicos sobre a sua instituição de origem. Além disso, inúmeras dificuldades 

fizeram parte da implantação da Instituição na cidade, como a falta de gabinetes para os 
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docentes, além de apenas um telefone para o uso comum. Já os computadores eram do 

domínio do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTInf) (UFSJ, 2012). 

O histórico da UFSJ indica que a instituição federal foi uma das poucas criadas na 

década de 1980. Desde o início, incentivou a ampliação da qualificação para o seu quadro 

docente além da busca pela estabilização dos grupos de pesquisa e implantação da pós-

graduação stricto sensu, que eram fundamentais para a estruturação da nova universidade. O 

crescimento da Universidade foi alcançado por meio de um trabalho constante apoiado por 

inúmeros atores da educação, política e sociedade (UFSJ, 2020). A FUNREI permaneceu 

com esse nome até 2002. Por incentivo da Lei nº 10.425, em 19 de abril de 2002, tornou-se 

Universidade Federal de São João del-Rei,  dot ndo   sigl  UFSJ (UFSJ, 2020)  “A UFSJ é 

pessoa jurídica de direito público, com financiamento pelo Poder Público, vinculada ao 

Ministério da Educ ção” (UFSJ, 2014, p  12)  No  no em que   FUNREI p ssou à UFSJ, já 

possuía dois mestrados e 19 cursos de graduação, onde parte do corpo docente possuía 

doutorado, incentivados pela política institucional de qualificação, com um quadro de 214 

docentes. Boa parte desses profissionais se dedicava, exclusivamente, à Instituição (UFSJ, 

2012). 

 

Fotografia 3 – Entrada do Campus Santo Antônio – UFSJ 2007 

 

 

Fonte: Universidade Federal de São João del-Rei, 2020b. 
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Fotografia 4 – Entrada atual do Campus Dom Bosco – 2020 

 

 

Fonte: Universidade Federal de São João del-Rei, 2020i. 

 

Aos poucos, a UFSJ foi se estruturando e, ao longo do ano de 2007, vários programas 

foram oportunizados pelo Governo Federal e alavancaram a expansão territorial e acadêmica 

da IES. Entre as oportunidades, a UFSJ aderiu ao Programa Expandir já instituído pelo 

Ministério da Educação (MEC) em 2006, que alavancou a expansão e a interiorização das 

universidades federais, o que permitiu a criação de novos campi pela UFSJ: Centro-Oeste 

Dona Lindu, Alto Paraopeba e Sete Lagoas (UFSJ, 2009; SOUSA JÚNIOR, 2011)  e a 

criação do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), reforçado pelo programa Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) do Governo Federal, a partir do Decreto 5800/2006 com objetivo de 

desenvolver políticas e práticas de utilização de Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTIC) aspirando à ampliação do ensino superior a distância (UFSJ, 2009; 

ARAÚJO; SANTOS, 2014).   

Ainda em 2007, o Governo Federal criou o Programa de Reestruturação e Expansão 

das Instituições Federais de Ensino Superior (REUNI), a partir do Decreto Presidencial nº 

6.096/2007, com o objetivo de criar novas universidades públicas e expandir outras já em 

funcionamento. O REUNI impõe condições para acesso ao financiamento, entre elas a 

necessidade de apresentar um plano de reestruturação e metas a serem cumpridas no prazo de 

cinco anos. Em seu texto, o Art. 6º diz: “A propost , se  prov d  pelo Ministério d  

Educação, dará origem a instrumentos próprios, que fixarão os recursos financeiros 

adicionais destinados à universidade, vinculando os repasses ao cumprimento das etapas” 
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(BORGES; AQUINO, 2012, p. 132). A UFSJ foi uma das universidades contempladas pelo 

REUNI e, por meio da Resolução nº 033, de 22 de outubro de 2007, aderiu ao Programa 

(UFSJ, 2007). A partir desse momento e já no primeiro semestre de 2008, implantou o 

Programa alicerçado pelos vieses político, acadêmico, estratégico e ampliado à estrutura 

física (UFSJ, 2007; ARAÚJO; SANTOS, 2014). O REUNI ganha destaque ao projetar o 

acesso à expansão para as universidades públicas e a possibilidade de democratização do 

ensino superior. A proposta traz a necessidade de adequação física dos espaços acadêmicos 

para comportar um número crescente de alunos e servidores.  

Com o apoio do REUNI, a Instituição investiu na expansão de cursos e vagas nas 

áreas de Tecnológica e Ciências Sociais Aplicadas, respondendo a uma demanda por 

formação de recursos humanos (UFSJ, 2020). A partir dessa oportunidade, houve aumento 

tanto do quadro profissional docente quanto do discente, expansão dos cursos e implantação 

de laboratórios, gabinetes e salas de aula mais equipadas (UFSJ, 2012). Com o crescimento 

da UFSJ, outras responsabilidades acadêmicas foram construídas requerendo maior 

envolvimento de tempo no trabalho empregado pelos docentes. A Figura 3 ilustra o 

crescimento do número de profissionais docentes, técnico-administrativos e discentes. Esse 

último grupo compreende cursos de graduação, pós-graduação stricto sensu e lato sensu 

presenciais e curso de Educação a Distância (EAD). 

 A linha do tempo compreende períodos desde o início da FUNREI, passando pelo 

início e término do REUNI, até o ano de 2019. Importa salientar que cada período indicado 

corresponde a um intervalo político
1
 que impactou tanto na expansão da universidade quanto 

no comprometimento da dinâmica do seu crescimento.   

 

                                                 
1
 No início da FUNREI, o momento político era liderado pelo PMDB, que foi eleito na primeira eleição 

presidencial após a ditadura militar. Em 2002 quanto houve a transição para UFSJ, a presidência era liderada 

pelo PSDB onde houve um maior número de vagas na universidade privada, já em 2007 o PT estava na 

presidência, onde também contribuiu com o aumento de vagas nas universidades privadas, contudo, implantou o 

REUNI que colaborou em parte para a expansão da universidade pública, tendo terminado em 2012, ainda no 

governo do PT. Em 2017, após o impeachment e a retirada do PT da presidência, o MDB assume a direção do 

país e executa o plano de contingenciamento nas verbas da educação superior impactando em sua manutenção e 

funcionamento, além das propostas de privatizar a universidade pública. Já em 2019, o contingenciamento das 

verbas da educação se acentua, além das interferências do atual governo na escolha de reitores e ataques a 

universidade pública, o que fragilizou ainda mais a preservação da autonomia garantida pela Constituição 

Federal de 1988 (UFSJ, 2012; MOTTA, 2014; CHACON, 2015; UCZAK et al, 2020; UFSJ, 2020; FARAGE, 

2021). 
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Desde a inauguração como universidade federal no ano de 2002, a UFSJ tem ampliado seu 

quadro docente, técnico e, principalmente, discente, ilustrado pela  

Figura 4.  

 

Figura 4 – Evolução do número de servidores e discente na UFSJ de 2002 a 2013 

 

Figura 3 – Crescimento do quadro docente da FUNREI à UFSJ 

*T.A. Técnico Administrativo  

Fonte: elaborado por Regina Céli Ferreira de Lima 

com base em UFSJ (2020). 
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Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 (UFSJ, 2018, p. 103). 

Com o crescimento de atribuições acadêmicas e administrativas, os servidores 

assumiram maiores demandas. Para se compreender melhor os dados apresentados na  

Figura 4, é primordial destacarmos a relação aluno/professor(a) preconizada pelo 

MEC e apresentada pela Portaria nº 1.162, de 09 de novembro de 2018, que regulamenta o 

número de Aluno-Equivalente e Aluno por Professor(a) no âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica: 

 

Art. 2º A Relação Aluno por Professor fica definida como a Relação Matrícula por 

Professor, calculada como a razão entre o total de matrículas equivalentes, 

ponderada pelo fator de correção da graduação e pelo total de professores-

equivalentes. 

§ 1º O fator de correção da graduação ajusta a contagem das matrículas para os 

cursos de graduação, em atendimento à estratégia 12.3 do Anexo à Lei nº 13.005, de 

2014, e tem valor igual a 20/18. 

§ 2º O total de professores-equivalentes considera todos os professores efetivos da 

instituição tendo como: peso 1 (um) os professores que possuem regime de trabalho 

de quarenta horas semanais ou dedicação exclusiva e 0,5 (meio) para professores 

que possuem regime de trabalho de vinte horas semanais. 

§ 3º O conceito de Relação de Alunos por Professor ou Relação Estudante por 

Professor, descrito na Lei nº 13.005, de 2014, equivale ao de Relação Matrícula por 

Professor definido nesta Portaria (BRASIL, 2018, p. 1). 

 

Conforme orienta o texto, acrescentamos à Portaria nº 1.162, de 09 de novembro de 

2018, Art. 2º, parágrafo 1º, o Anexo contido na Lei nº 13.005, de 2014, que determina:  

 

Elevar gradualmente a taxa média de conclusão dos cursos de graduação presenciais 

nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um 

terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professor(a) 

para 18 (dezoito) mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações 

acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior (BRASIL, 

2014, p .12). 

 

Ou seja, cada docente universitário tem, em média, a responsabilidade por 18 alunos 

de graduação. Entretanto, a referida Lei não evidencia que, além dessa responsabilidade, os 

docentes assumam outros alunos, entre ensino, pesquisa e extensão, além dos encargos 

administrativos. A partir do ano de 2007, momento em que a UFSJ aderiu ao REUNI, a 

Instituição possuía um quadro de 3.790 discentes e contava com 214 docentes, sendo 

aproximadamente 17,7 alunos por profissional docente. Cinco anos após o início do 

Programa, em 2012, o quadro discente alcançou um total de 12.450 alunos, conforme aponta 

o documento “Pl no de  esenvolvimento Institucion l 2014-2018” (UFSJ, 2014), p r  um 

total de 640 docentes, ou seja, aproximadamente 19,8 alunos por docente para a graduação, 
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ultrapassando, assim, a meta proposta pelo REUNI em 2007. Isso porque o REUNI elenca 

apenas os alunos da graduação, sendo que, no caso da pós-graduação, o número de alunos irá 

depender do programa responsável e do quantitativo de docentes vinculado a cada curso além 

das vagas oferecidas por cada docente. Já em 2019, a UFSJ contava com 12.873 discentes de 

graduação e 3.599 de pós-graduação entre stricto sensu, lato sensu e residência para 863 

docentes, perfazendo um total de, aproximadamente, 19,0 discentes para cada docente (UFSJ, 

2018, 2019). 

Além disso, é crucial considerarmos, para este momento, mais uma condição que pode 

pode ser contabilizada na intensificação do trabalho docente: a Relação Aluno/Técnico 

(RAT). Podemos observar na  

Figura 4 que, no ano de 2002, em que a FUNREI passou à UFSJ, o RAT era de 13,5 

discentes para cada Técnico-Administrativo (TA). Já em 2007, ano de implantação do 

REUNI, o RAT era de 16,1 e chegou a 28,2 discentes por TA no ano de finalização do 

REUNI. O MEC indica que o RAT ideal gire em torno de 15/1. Dessa forma, podemos 

observar que, ao final da operacionalização do REUNI e com o crescimento do número de 

alunos, cada vez mais, o RAT foi distanciado do preconizado pelo MEC. No último Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023 (2018), a UFSJ publicou que possui um 

RAT de 22/1 e argumenta que esse quantitativo, mesmo estando relativamente melhor que 

em 2012, ainda não é o referenciado pelo MEC. O PDI, ainda, acrescenta: “N  UFSJ,   

implantação do REUNI não esteve acompanhada do incremento no quantitativo necessário de 

TAE para suprir satisfatoriamente as demandas administrativas e acadêmicas decorrentes da 

exp nsão” (UFSJ, 2019, p. 55).   

A partir do Decreto nº 9.262/2018, muitos cargos de carreira dos TAE foram extintos. 

Além disso, a dificuldade para obter a permissão em realizar concurso foi acentuada pelo 

Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, que condiciona regras rígidas para a liberação de 

vagas, sem contar que, para os próximos anos, a UFSJ perderá 8,65% TAE devido à 

aposentadoria. Desse percentual, muitos cargos já estão extintos. Nesse viés, o PDI 2019-

2023 indica a necessidade da expansão relacionada ao número de TAE, para que se 

acompanhe a expansão da UFSJ e possa suprir o descompasso entre o crescimento 

institucional e o de servidores (UFSJ, 2019). A UFSJ demonstra clareza em relação à 

necessidade de melhorar o número relacionado ao quadro de TAE. Esse acerto no 

dimensionamento de pessoal é significativo para que os professores e as professoras tenham 

apoio adequado nos trabalhos acadêmicos a serem realizados, equilibrando, assim, as 
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inúmeras demandas administrativas, que, muitas vezes, são assumidas pelos docentes, 

intensificando seu trabalho. 

A relação docente/aluno não se finda nesses dois atores. A gestão educacional é parte 

significativa desse vínculo, uma vez que, para a educação superior, há normas, acordos 

pedagógicos e critérios avaliativos, entre outras responsabilidades, que partem da gestão e 

interferem diretamente na relação docente/aluno (RONCAGLIO, 2004). Mediar as 

responsabilidades do docente na academia apenas pelo número de alunos e responsabilidades 

ligadas aos cursos de graduação não condiz com a realidade. 

 

O atendimento dos estudantes nas disciplinas não se restringe à sala de aula e, 

portanto, o número total de estudantes que o professor tem que atender num 

determinado semestre tem um peso importante, também, na qualidade de ensino. 

Por outro lado, disciplinas práticas (laboratórios didáticos, oficinas, clínicas etc.) 

não comportam, nem de perto, o tamanho de classe padrão arbitrado pelo MEC, o 

que reforça a impropriedade desse índice (TONEGUTTI; MARTINEZ, 2008, p. 9). 

 

Nesse processo, o Governo Federal lançou uma Portaria Interministerial MEC/MPOG 

nº 22, de 30 de abril de 2007, na qual a proposta de crescimento do ensino relacionada ao 

REUNI  fet  o profission l docente,   cri ção do “b nco de professores-equiv lentes” se 

desenhou como uma estratégia para a contratação de docentes substitutos (BRASIL, 2007). A 

partir dessa Portaria, os professores e as professoras foram separados entre os de dedicação 

exclusiva e os substitutos. Os primeiros assumiram inúmeras funções de ensino, pesquisa e 

extensão além das responsabilidades administrativas. Já os segundos foram responsáveis por 

algumas disciplinas da graduação e por compromissos acadêmicos que não requerem a 

condição de servidor de dedicação exclusiva. Dessa maneira, a cada docente de dedicação 

exclusiva, que foi substituído por um temporário, compreende-se que suas atribuições 

referentes à graduação foram direcionadas para o professor substituto. Já outras demandas 

acadêmicas foram redistribuídas entre aqueles docentes efetivos, que permaneceram na 

academia acumulando, ainda mais, suas demandas. Nesse cenário, as atribuições são 

intensificadas forçando a produtividade acadêmica, precarizando as condições de trabalho e, 

em consequência, diminuindo a qualidade do ensino (ANDES, 2007; LÉDA; MANCEBO, 

2009). 

A UFSJ tomou proporção de médio porte, em parte, oportunizada pelo REUNI. A 

sede, localizada no campus Santo Antônio em São João del-Rei, além de administrar o 

campus Dom Bosco e o campus CTan,  administra outros três campi nas cidades de 
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Divinópolis, Sete Lagoas e Ouro Branco, que, em unidade, atendem a diferentes áreas da 

ciência e tecnologia. Além disso, a UFSJ administra o Centro Cultural Solar da Baronesa, o 

Fortim dos Emboabas usado como centro educacional, o Centro de Referência Musicológico 

(CEREM) e as fazendas Boa Esperança e Granja Manoa (UFSJ, 2019).  

O impacto gerado pela ampliação da Instituição alcançou os docentes ao 

considerarmos que houve aumento dos trabalhos de ensino, pesquisa, extensão e demandas 

administrativas para que esse objetivo fosse alcançado. Nesse contexto, o excesso de 

trabalho, funções e atribuições na Universidade caminha para a intensificação do trabalho, 

que alcança os professores e as professoras. Pela ampliação da UFSJ, uma das alternativas 

seria pensar em uma política que organize os departamentos a partir de instituições e/ou 

faculdades, em que departamentos afins seriam agrupados visando a uma administração 

horizontal.   

As diretrizes do REUNI, à época, objetivavam a diminuição da evasão discente, a 

reorganização das estruturas acadêmicas, além de modificarem e ampliarem as modalidades 

da graduação, e tinham como meta global “  elev ção gr du l d  t x  de conclusão médi  

dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de 

graduação em cursos presenciais por docente para 18, ao final de cinco anos, a contar do 

início de c d  pl no” ( RASIL, 2007, p. 1).  

Ainda em relação às diretrizes do REUNI, no primeiro PDI 2009-2018, foram 

projetadas metas, inclusive considerando o Plano Nacional de Assistência para diminuir a 

evasão dos discentes, entre elas o Estudantil – PNAES, aumento do valor da bolsa atividade, 

seguido pela construção de moradia estudantil e restaurante universitário, e expansão da 

monitoria entre outros atrativos para manter o aluno em atividade educacional até a 

diplomação. Em continuação a essa meta, o PDI 2014-2018 traz a valorização ao estágio, que 

possibilita ao discente experienciar sua futura área de atuação profissional, estimulando-o a 

continuar os estudos, além de bolsas de monitoria, acolhimento por meio de tutores aos 

ingressantes nos primeiros dois meses e apoio às esquipes de competição acadêmica, 

manutenção dos estágios curriculares e atividades complementares. No ano de 2014, já havia 

o Restaurante Universitário (RU) e foi inaugurada a moradia estudantil. O último PDI 2019-

2023 projeta manter todas as conquistadas citadas além de elencar o auxílio aos estudantes 

com vulnerabilidade socioeconômica. Até o momento, a UFSJ tem construído projetos e 
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ampliado ações que envolvam a diminuição da evasão discente (BRASIL, 2010; UFSJ, 2009, 

2014, 2019).  

Já em relação à reestruturação das estruturas universitárias, observamos que, já em 

2002, a UFSJ era organizada a partir da Reitoria, Pró-reitorias, Departamentos e 

Coordenações dos cursos superiores, que gerenciavam atividades administrativas e 

acadêmicas. No primeiro PDI 2006-2016, foi observado que já existia a Pró-reitoria de 

Administração (PROAD), a Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) e a 

Pró-Reitoria de Planejamento (PPLAN). Já a Pró-reitoria de Ensino de Graduação e Pós-

graduação migrou para a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) e a Pró-reitoria de 

Pesquisa migrou para a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE). Só no ano de 

2012 foi inaugurada a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE) (UFSJ, 2021). 

Relacionada à reorganização das estruturas acadêmicas, a UFSJ ainda mantém a organização 

por meio de departamentos no campus Santo Antônio, campus Dom Bosco, campus Tancredo 

Neves, campus Alto Paraopeba, Campus Sete Lagoas e Campus Centro-Oeste Dona Lindu. 

Entretanto, nos textos do PDI 2014-2018 e do PDI 2019-2023, é indicada a intenção de 

reorganização completa da estrutura acadêmico-administrativa, porém não esclarece que 

medidas administrativas serão tomadas para que esse projeto seja realizado (UFSJ, 2014, 

2018). 

A partir do Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, foi instituída a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), que oportunizou para UFSJ a criação de cursos a distância, que foram 

sendo ampliados juntamente com a criação de novos cursos presenciais de graduação 

atendendo, assim, a outra diretriz do REUNI, que indicava a necessidade de modificar e 

ampliar os cursos de graduação (UFSJ, 2009, 2014, 2019). 

Além disso, o REUNI teve como objetivo “cri r condições p r     mpli ção do 

acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

feder is” ( RASIL, 2007, p  1). Essa estratégia, usada pelo REUNI para expansão das 

universidades a partir dos recursos humanos já existentes, traz instabilidade para os 

profissionais docentes compactuando com a sobrecarga de trabalho, que, diretamente, 

influencia a qualidade do ensino (TONEGUTTI; MARTINEZ, 2008).  

O prazo estabelecido pelo REUNI traz normas claras em que a meta para a conclusão 

da graduação deve alcançar 90% dos alunos além do aumento gradual de discentes por 
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professor até o final do prazo estabelecido. O apelo popular do Programa, que promete o 

acesso à população de baixa renda nas universidades, é um dos argumentos mais fortes. 

Todavia, a expansão das universidades sem o recurso financeiro adequado tende a precarizar 

as instituições e baixar a qualidade do ensino (LÉDA; MANCEBO, 2009). Isso porque o 

repasse de verbas por meio do REUNI estabelece um prazo de cinco anos para sua duração. 

Após esse prazo, toda a estrutura construída, tanto física quanto de servidores, será mantida 

pela universidade sem o apoio do orçamento vinculado ao REUNI (ARAÚJO; PINHEIRO, 

2010). 

As metas apresentadas pelo REUNI não estão em concordância com padrões de 

qualidade do ensino superior e prejudicam a autonomia universitária assegurada pela LDB 

em seu art. 53, que, entre suas atribuições, indica a autonomia em criar, organizar ou 

extinguir cursos de graduação e programas relacionados à educação superior, além de fixar os 

currículos pertinentes e decidir sobre os recursos orçamentários e sua melhor aplicação dentro 

das necessidades administrativas (TONEGUTTI; MARTINEZ, 2008; BRASIL, 1996). O 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, àquela época, se 

posicionou:  

Para alcançar sua meta global de „elevação gradual da taxa de conclusão média dos 

cursos de graduação presenciais para 90% e da relação de alunos de graduação em 

cursos presenciais por professor para 18 ao final de cinco anos‟, o decreto apresenta 

uma lógica produtivista e empresarial, cuja racionalidade se expressa, dentre outras, 

por meio das seguintes estratégias compensatórias dos limites impostos aos recursos 

financeiros: a. precarização do trabalho docente; b. precarização dos processos de 

formação; c. aumento das classes a serem atendidas por cada docente, quebra do 

tripé universitário a favor do ensino; d. exigência do cumprimento de metas 

propostas pelo REUNI, verificadas de perto e amiúde por meio de parâmetros 

quantitativos, como condição para recebimento de recursos públicos; refere-se às 

instituições e, provavelmente, também aos próprios docentes (ANDES, 2007, p. 26-

27). 

 

A partir desse posicionamento, fica evidente que os trabalhadores docentes das IES, 

desde o REUNI, estão mais impactados pela lógica capitalista. Mesmo que tenham seus 

direitos salariais e a ocupação de um cargo efetivo por meio de concurso público, os 

docentes, também, são submetidos ao excesso de atribuições, que ampliam sua carga horária 

de trabalho com atividades que ultrapassam sua função docente ou vão sendo agregadas ao 

fazer docente em suas dimensões da pesquisa, do ensino, da extensão e da gestão 

universitária ao serem envolvidos pelo produtivismo. 

As universidades públicas estão enfrentando dificuldades orçamentárias, que 

interferem e desestruturam largos campos de pesquisa relacionados à ciência, tecnologia e 
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inovação (MANCEBO et al., 2020). A constante necessidade de justificar a importância da 

manutenção de sua existência, enquanto instituição vinculada ao ensino pesquisa e extensão, 

que alimenta, diariamente, uma batalha para que não se torne obsoleta, é o engajamento de 

todos os docentes, técnicos e alunos, que mantém essa estrutura em funcionamento.  

Léda e Mancebo (2009) consideram que a proposta da reforma universitária 

alavancada pelo REUNI trouxe inúmeras questões, que foram pouco discutidas e tenderiam a 

interferir na qualidade do ensino superior, entre el s “  limit ção orç ment ri ,   

subserviência diante das pressões dos organismos internacionais, a vinculação das 

instituições públic s de ensino superior às decisões do Ministério do Pl nej mento” (LÉ A; 

MANCEBO, 2009, p  51)  Além disso,  s mesm s  utor s indic m   “propost  

governamental, por considerar que seus efeitos poderão aprofundar o quadro de precariedade 

em que se encontram muitas Instituições Federais de Educação (IFES), comprometer a 

qualidade do ensino ministrado e intensificar a exploração do trabalho docente (LÉDA; 

MANCEBO, 2009, p. 52). 

Ao considerar a complexidade do trabalho docente, é preciso elencarmos um dos 

espaços organizacionais onde o profissional docente realiza o seu trabalho. Nesse sentido, 

enfatizarmos o conceito de organização do trabalho docente faz-se necessário, uma vez que, 

no espaço acadêmico, há peculiaridades para que o trabalho se desenvolva de forma segura e 

eficaz. Para Tardif e Lessard (2014, p. 55):  

 

Desde que a docência moderna existe, ela se realiza numa escola, ou seja, num lugar 

organizado, espacial e socialmente separado dos outros espaços da vida social e 

cotidiana. Ora, a escola possui algumas características organizacionais e sociais que 

influenciam o trabalho dos agentes escolares. Como lugar de trabalho, ela não é 

apenas um espaço físico, mas também um espaço social que define como o trabalho 

dos professores é repartido e realizado, como é planejado, supervisionado, 

remunerado e visto por outros. Este lugar também é o produto de convenções 

sociais e históricas que se traduzem em rotinas organizacionais relativamente 

estáveis através do tempo. É um espaço sócio-organizacional no qual atuam 

diversos indivíduos ligados entre si por vários tipos de relações mais ou menos 

formalizadas, abrigando tensões, negociações, colaborações, conflitos e 

reajustamentos circunstanciais ou profundos de suas relações. 

 

Havemos de considerar que o ambiente acadêmico, além de todas as características 

evidenciadas ao longo do texto, necessita de outras organizações necessárias ao 

desenvolvimento laboral dos docentes. Souza et al. (2017) referem que a organização do 

trabalho docente nas universidades passou por modificações a partir da tecnologia e 

flexibilização do trabalho, intensificando as exigências acadêmicas e os compromissos. 
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Assim, as condições de trabalho foram se tornando precarizadas, o que tende a dificultar o 

processo laboral. A partir desse entendimento, podemos conjeturar a complexidade da 

organização do trabalho, que envolve o processo educativo nas universidades e a 

possibilidade de que ali se concentrem disparadores, os quais podem comprometer a saúde 

dos docentes ao considerarmos a heterogeneidade da organização do trabalho docente. 

No decurso deste texto, podemos observar que o REUNI colaborou com a expansão 

da UFSJ, seja na construção de novos campi, seja na ampliação dos cursos, seja na admissão 

de novos servidores. Porém, a expansão célere trouxe muitas responsabilidades, que foram 

direcionadas, principalmente, ao profissional docente. Nessa perspectiva, é fundamental 

considerarmos que essa intensificação de trabalhos acadêmicos, que tende a gerar riscos para 

a saúde, poderá ser percebida tardiamente e contribuir para a desestabilização orgânica, que 

pode adoecer o professor e a professora. Ressaltamos que defendemos a expansão e o acesso 

ao ensino superior. Contudo, a universidade pública brasileira precisa de investimentos 

contínuos e acompanhamento desse processo para garantir a qualidade do trabalho educativo 

e da saúde daqueles que ali estão. 

Nesse sentido, é imprescindível destacarmos como o Estado preconiza os direitos e 

deveres para o profissional docente tanto as diretrizes laborais quanto aquelas que envolvam 

a saúde. Neste momento e ao observarmos o que aqui será exposto, é primordial que sejam 

observados os direitos à saúde elencados para os servidores públicos na esfera federal. 

 

3.3 Diretrizes que envolvem o trabalho do professor e da professora da UFSJ 

 

Além das questões elencadas acerca da organização do trabalho docente, é importante 

destacarmos que, aliada às diretrizes propostas pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e 

na perspectiva de organizar e regulamentar o ensino público ao que tange às especificidades 

da educação, foi criada e apresentada a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996). Essa Lei determina 

responsabilidades do ensino em todos os seus níveis além de trazer reforço e significação ao 

assegurar a educação em âmbito nacional. Seja na educação pública ou privada, o professor e 

a professora têm o dever de seguirem as normativas educacionais estabelecidas pelo Estado.  

O texto traz uma construção de responsabilidades, que alcança docentes de todos os 

níveis educacionais. Em se tratando do trabalho docente nas universidades, a LDB apresenta, 
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no capítulo IV, Art. 43, a finalidade da educação superior e discorre quanto às 

responsabilidades sociais, que envolvem a comunidade acadêmica. O texto relaciona a 

responsabilidade das universidades quanto ao incentivo, à promoção do ensino, da pesquisa, 

da extensão e da cultura, do pensamento reflexivo e do constante aperfeiçoamento 

profissional a partir de um espaço autônomo e crítico quanto às demandas sociais (BRASIL, 

1996). 

Para a construção e manutenção do espaço acadêmico para a Educação Superior, a 

LDB determina que pelo menos 70% dos profissionais docentes atendam às expectativas 

curriculares, que envolvam títulos acadêmicos entre mestres e doutores, dedicação exclusiva 

ao ensino, pesquisa e extensão, e participação em colegiados que atendam a todas as 

necessidades administrativas pertinentes ao bom funcionamento das IFES entre outras 

atividades necessárias para a manutenção superior para esse nível de ensino (BRASIL, 1996). 

Às universidades, cabe respeitar as determinações constitucionais, seguidas pelas diretrizes 

da LDB observando seu caráter normativo, que estrutura a educação no Brasil. 

É crucial salientarmos que, por se tratar de uma IES, além das diretrizes estabelecidas 

pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e pela LDB (BRASIL, 1996), os servidores 

públicos federais têm seu trabalho estabelecido por regulamentações determinantes no âmbito 

federal. Para tal finalidade e em se tratando de espaço público de ensino superior, o efetivo de 

servidores se enquadra no serviço público federal. Ao ingressarem nesse espaço profissional, 

por meio de concurso público, seu trabalho passa a ser regulamentado, particularmente pela 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Essa Lei dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e 

determina competências, direitos e deveres do servidor, entre eles o docente, nas mais 

diversas situações (BRASIL, 1990).  

Nessa conjuntura, o servidor é submetido a regras e legislações, que cerceiam a 

liberdade em transitar livremente. Sua vida é monitorada pelo Estado e ele fica exposto e 

envolvido em necessidades burocráticas, que ocupam e sobrecarregam a sua vida cotidiana.  

Além disso, para o docente, faz-se necessário elencar que sua vida profissional, também, se 

caracteriza externamente por meio de congressos, palestras, pesquisas, qualificações e 

aperfeiçoamentos dentro e fora do País.  

Todas as diretrizes para o trabalho docente que partem da CF (BRASIL, 1988), 

passando pela LDB (BRASIL, 1996), além da necessidade de se ajustarem às diretrizes da 
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Lei nº 8.112 (BRASIL, 1990), por se tratar de servidor público federal, constroem um 

compromisso, que demanda envolvimento ao ingressar na universidade. Aliados a essa 

conjuntura, encontramos regimentos e estatutos, que refinam, ainda mais, essas 

responsabilidades para o docente, exacerbando o tempo de trabalho. Para esse contexto, 

podemos acrescentar o Estatuto da UFSJ (2011), que apresenta uma estrutura organizacional 

dos principais segmentos, que sustentam as bases da Instituição. Em se tratando do docente, 

apresenta, no Título IV, Capítulo I, as seguintes diretrizes: 

 

Art. 39. O Corpo Docente da Universidade é constituído por professores integrantes 

do magistério superior, que desempenham suas atividades de acordo com a 

legislação em vigor e com as Resoluções dos Conselhos Superiores da 

Universidade.  

Art. 40. O ingresso, a nomeação, a posse, o regime de trabalho, a promoção, o 

acesso à aposentadoria e a dispensa do docente são regidos pela legislação em 

vigor, pelo Regimento Geral e pelas Resoluções dos Conselhos Superiores da 

Universidade.  

Parágrafo único. É assegurado ao segmento docente, nos termos da lei, o direito de 

organização da forma que melhor lhe convier (UFSJ, 2011, p. 13). 

 

Em seu parágrafo único, a indicação de que o docente, nos termos da lei, pode 

organizar o trabalho livremente, sugere uma liberdade, que, muitas vezes, não se concretiza, 

uma vez que há um controle velado do tempo de trabalho ao determinar que o docente efetivo 

está à disposição constantemente devido à dedicação exclusiva. Para alguns docentes, o 

gerenciamento do seu tempo pode ser produtivo. Entretanto, para outros, a condição de 

organizar o próprio tempo pode gerar inúmeros conflitos devido à enorme quantidade de 

compromissos acadêmicos.  

O Regimento Geral da UFSJ (2005) vem disciplinar as atividades administrativas e 

acadêmicas detalhando suas competências no tocante as responsabilidades docentes. O Título 

IX, que trata da comunidade universitária, traz, no Capítulo I, o acréscimo de competências 

àquelas apresentadas pelo Estatuto: 

 

Art. 123. O corpo docente da Universidade compreende os integrantes da carreira 

de magistério superior, os professores visitantes e os professores substitutos. 

Parágrafo único. A Universidade pode contratar professor visitante e professor 

substituto de acordo com a legislação vigente.  

Art. 124. Entendem-se por atividades de magistério superior: I – as pertinentes ao 

ensino, na perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; II – 

as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e 

assistência na própria Universidade e outras previstas na legislação vigente (UFSJ, 

2005, p. 30). 
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O mesmo Capítulo declara os critérios necessários para a investidura ao cargo público 

do magistério superior, o regime de trabalho, aas progressões funcionais, afastamentos e 

licenças, remoções e distribuições. É essencial pontuarmos que o detalhamento aqui exposto, 

referente ao Capítulo I do Regimento Geral da UFSJ (2005), abrange responsabilidades do 

trabalho docente. Todavia, outros capítulos desse mesmo Regimento alcançam docentes, que, 

além das demandas do magistério superior, também se disponibilizam para cargos e cadeiras 

nas Pró-reitorias, Congregações e Conselhos entre outras necessidades administrativas, que 

necessitam da colaboração docente para que se tornem efetivas (UFSJ, 2005).   

Essa autonomia pretendida no Estatuto se torna ainda mais estreita quando o 

Regimento traz em seu texto todas as atribuições, que envolvam o trabalho docente e que 

interferem, diretamente, na possibilidade de gerenciamento do tempo, uma vez que, mesmo 

com essa autonomia, o docente, compulsoriamente, é envolvido nas atividades acadêmicas 

intensificando o trabalho na academia. Importante evidenciarmos que, junto a esses 

compromissos, a expansão da UFSJ, tanto no número de campi quanto no quadro de 

servidores e, especialmente, no número de discentes, ampliou a carga de trabalho em várias 

frentes. Nesse viés, a necessidade de atenção e cuidado com a saúde física e psicossocial dos 

servidores é parte fundamental na prevenção de adoecimentos. 

Cortez et al. (2017) referem que a intensificação da jornada de trabalho, pressões e 

imposições exercidas pela universidade, acentuadas pela dificuldade em adaptar-se à cultura 

acadêmica, colaboram para o sofrimento físico e mental, agravando os riscos de adoecer. Por 

considerarmos que, até o momento, faltam políticas claras que discutam o tema do sofrimento 

no trabalho, torna-se necessário que as IFES construam estratégias efetivas para minimizarem 

o risco de adoecer aos servidores. Além das diretrizes legais que gerenciam o trabalho no 

serviço público federal, as leis, também, evidenciam questões relacionadas à saúde, que 

direcionam medidas necessárias ao momento de convalescença do servidor ou de seu 

familiar.  

Nesse sentido, no próximo tópico, são apresentadas diretrizes, que envolvem a saúde 

do servidor público federal e no âmbito da UFSJ. 
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3.4 Principais diretrizes da Lei 8.112, de 1990, que envolvem a saúde do Servidor 

Público Federal 

 

É esperado, por parte do próprio Governo, que, para os servidores de carreira, sejam 

especificadas leis e/ou políticas públicas, que direcionem o serviço público bem como 

deliberem quanto a direitos que amparem a saúde do servidor. A CF de 1988 foi construída 

para instituir um Estado de Direito Democrático indicando os direitos e deveres que alcancem 

a todos os brasileiros. No Capítulo II, Dos Direitos Sociais, diz, no Art. 7º: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social 

[...] XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segur nç ” ( RASIL, 1988, p. 6-7). Ou seja, especifica, para a população em geral, que a 

saúde é direito de todos.  Além disso, regulamenta que, para o trabalhador, o ambiente 

profissional deve ter os riscos inerentes ao trabalho diminuídos. 

Além das normatizações que envolvem o trabalho, a Lei nº 8.112 (BRASIL, 1990) 

define algumas situações quanto à saúde do servidor público, que possam compreender a 

necessidade de acompanhamento e/ou tratamento à sua saúde ou de seus familiares. A Lei 

traz, no seu texto, determinações funcionais, que garantem movimentações circunstanciais 

acerca dos processos que envolvem adoecimentos, seja para tratamento pessoal ou 

acompanhamento de familiares doentes. Além de estabelecer um teto relacionado ao tempo 

de afastamento, determina que a ausência no trabalho por motivos de saúde tenha o período 

acrescido ao tempo final da carreira pública e que antecede à aposentadoria do servidor 

(BRASIL, 1990). 

A referida Lei traz regulamentações, que orientam o servidor e/ou seus familiares em 

momentos de instabilidade relacionados à saúde, estabelecem, de forma pontual, 

características que atendam a cada situação. No Quadro 2, de forma compilada, estão 

descritas as principais normas, que  envolvem os direitos e deveres relacionados à saúde do 

servidor público na esfera federal.  

Quadro 2 – Compilado dos Principais Títulos de Atenção à Saúde do Servidor 

Títulos e capítulos 

referentes à Lei nº 

8.112 

Descrição de artigos referentes a ações que envolvem a 

saúde do servidor e/ou familiares 

Título II  

Cap. III  

Da remoção e 

redistribuição  

Art. 36. Parágrafo Único – Inciso III – b: Por motivo de 

saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que 

vive das suas expensas e conste do seu assentamento 

funcional, condicionado por comprovação de junta médica 
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oficial. 

Título III  

Cap. VII  

Do tempo de 

serviço  

 

 

 

Art. 102. [...] são considerados como de efetivo exercício os 

afastamentos em virtude de: 

[...] 

Inciso VIII – b: Para tratamento da própria saúde, até o 

limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de 

serviço público prestado à União, em cargo de provimento 

efetivo.  

Título III  

Cap. VII  

Do tempo de 

serviço 

Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade: 

Inciso II: a licença para tratamento de saúde de pessoal da 

família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 

(trinta) dias com período de 12 (doze) meses. 

Art. 103. Inciso VII: o tempo de licença para tratamento da 

própria saúde que exceder ao prazo a que se refere à alínea 

“b” do inciso VIII do  rt  102  

Título VI  

Cap. I  

Disposições gerais  

Art. 183.A União manterá o Plano de Seguridade Social para 

o servidor e sua família. 

§ 1
o
 O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, 

simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na 

administração pública direta, autárquica e fundacional não 

terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, 

com exceção da assistência à saúde. 

§ 2
o
 O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem 

direito à remuneração [...] terá suspenso o seu vínculo com o 

regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público 

enquanto durar o afastamento ou licença, não lhes assistindo, 

neste período, os benefícios do mencionado regime de 

previdência.  

Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura 

aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e 

compreende um conjunto de benefícios e ações [...]: 

Inciso I: garantir meios de subsistência nos eventos de 

doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, 

falecimento e reclusão. 

Inciso III: assistência à saúde. 

Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do 

servidor compreendem: 

 Inciso I quanto ao servidor:  

d) licença para tratamento de saúde; 

g) assistência à saúde;  

Inciso II quanto ao dependente: 

d) assistência à saúde; 

Título VI  

Cap. II 

Dos benefícios  

Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez 

vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.  

§ 1
o
 A aposentadoria por invalidez será precedida de licença 

para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 

(vinte e quatro) meses. 
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 § 5
o
 A critério da Administração, o servidor em licença para 

tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser 

convocado a qualquer momento, para avaliação das 

condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. 

Art. 202.  Será concedida ao servidor licença para tratamento 

de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, 

sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 

 Art. 204.  A licença para tratamento de saúde inferior a 15 

(quinze) dias, dentro de 1 (um) ano, poderá ser dispensada 

de perícia oficial, na forma definida em regulamento.   

Título VI  

Cap. III  

Da assistência à 

saúde 

Art. 230.  A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, 

e de sua família, que compreende assistência médica, 

hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá 

como diretriz básica o implemento de ações preventivas 

voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou 

entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante 

convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, 

mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo 

servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes 

ou  pensionistas com planos ou seguros privados de 

assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. 

Fonte: sistematizado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir de Brasil (1990). 

  

A Lei nº 8.112 (BRASIL, 1990) indica que todo atendimento que envolva a 

preservação da saúde do servidor público será realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

além disso busca envolver, para além da licença médica, os processos de saúde/doença dos 

familiares, que dependam econômica ou estruturalmente do servidor. Dessa forma, o servidor 

e/ou seus familiares terão as necessidades mais urgentes atendidas no tocante aos momentos 

de adoecimento e convalescença. Permite, entre outras coisas, a redistribuição e remoções 

para facilitar a proximidade entre o servidor e seus familiares, desde que respeitados todos os 

critérios que envolvam essas ações, além de afastamentos devidamente documentados, que 

alcançam o servidor e/ou seus familiares no momento do tratamento. É imprescindível 

ressaltarmos que o tempo de afastamento empreendido nos cuidados acerca da saúde do 

servidor e/ou seu familiar é devidamente reposto ao ser computado ao final da carreira do 

servidor público além de ter o Plano de Seguridade Social suspenso, em alguns casos, 

enquanto vigorar o afastamento e/ou a licença (BRASIL, 1990). 

A Lei, ainda, subsidia os direitos e deveres de todos os servidores públicos da União. 

Porém, em se tratando de diretrizes que atendam às demandas de cada universidade pública, é 
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permitida a construção de projetos, que assegurem as particularidades relacionadas à saúde 

em cada IFES.  

  

3.5 O Setor de Apoio ao Servidor e as ações de prevenção e promoção da saúde docente 

 

Esta pesquisa buscou, por intermédio da Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas (PROGP), responsável por gerenciar a vida profissional dos servidores da UFSJ, 

identificar os setores e as ações que envolvem os cuidados com o bem-estar físico e social 

assim como as tribulações que possam ocorrer ao longo da carreira (UFSJ, 2020).  

A partir das necessidades administrativas que envolvem a organização acadêmica da 

UFSJ, a PROGP gerencia inúmeras demandas quanto à organização dos servidores em vários 

segmentos administrativos e departamentais no espaço institucional. A PROGP é dividida em 

seis setores, entre eles está a Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP) responsável 

pelo Setor de Apoio ao Servidor (SEAPS) (UFSJ, 2020). Entre as várias atribuições e 

responsabilidades da PROGP, a que acolhe este estudo está normatizada a partir do 

Regulamento Geral, que determina, na seção IV, a responsabilidade da PROGP em 

“promover progr m s de  tenção à s úde, de segur nça no trabalho, de lazer e cultura para a 

comunid de universit ri ” (UFSJ, 2005, p  12). 

 O organograma da Figura 5 representa, resumidamente, a organização administrativa 

da UFSJ a partir da Reitoria e das Pró-reitorias, buscando destacar o SEAPS e os setores sob 

sua administração: 
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Figura 5 – Organograma dos setores administrativos da UFSJ 

 
Fonte: elaborado por Regina Céli Ferreira de Lima com base em UFSJ (2020). 

 

 A partir desse organograma, é possível visualizarmos parte da complexidade da 

organização administrativa necessária para manter a Instituição em funcionamento. 

Destacamos, nessa subdivisão, que o Setor de Apoio ao Servidor (SEAPS) acumula 

responsabilidades relacionadas à saúde do servidor, prevenção e qualidade de vida e 

segurança do trabalho, sendo esses espaços indispensáveis ao considerarmos a manutenção da 

saúde dos trabalhadores. Para tanto, o SEAPS fica responsável por atendimentos individuais e 

coletivos, que envolvem a vida funcional dos servidores, e está dividido em três segmentos: 

Núcleo de Segurança do Trabalho, Núcleo de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida 

(NUPS) e Sistema Integrado de Assistência à Saúde do Servidor (SIASS) (UFSJ, 2020).   

Em todos os espaços de trabalho da UFSJ, existem, de forma simples ou complexa, 

ambientes que colocam em risco a saúde do servidor. Nesse aspecto, o Núcleo de Segurança 

do Trabalho busca identificar, reduzir ou neutralizar agentes nocivos à saúde dos servidores 

nos espaços físicos de trabalho. Assim, por meio do emprego de medidas preventivas e ao 

construir e programar políticas internas, são estabelecidas ações educativas para minimizar o 

risco de o servidor desenvolver doenças ocupacionais. O Setor é formando por um 
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engenheiro de segurança do trabalho e um técnico em segurança do trabalho, que buscam 

operar de forma preventiva ao reconhecerem nos espaços físicos da UFSJ, tanto 

administrativos quanto de ensino, situações que envolvam risco à saúde dos servidores bem 

como à dos discentes (UFSJ, 2020).  

O segundo segmento se refere ao Núcleo de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida 

(NUPS), que objetiva promover o bem-estar de todos os servidores. Formado por uma equipe 

composta por dois psicólogos e uma nutricionista, realiza ações, que buscam despertar na 

população acadêmica cuidados importantes com a saúde (UFSJ, 2020). Entre as ações 

propostas pelo NUPS, h  o “Progr m  de Promoção d  Aliment ção Adequ d  e S ud vel”, 

que promove o “ i  de Feir ” e objetiv    conscienti  ção do consumo de  limentos 

naturais, sazonais e saudáveis (UFSJ, 2020). Essa ação é realizada no campus sede uma vez 

por semana em horário laboral, o que oportuniza, apenas para a sede, a participação no 

projeto, uma vez que servidores de outros campi estão em horário de trabalho quando a feira 

é realizada.  

Outr   ção se refere  o “Progr m  Tr b lh r ( em) Est r”, em que o eixo é a 

valorização do servidor ao incentivar melhor relação de trabalho. Divide-se em dois 

momentos: “Tr b lh r  em”, que busca acolher e ajudar os servidores no processo de saúde 

mental e trabalho; e “ em Est r”, que visa a estimular o autocuidado buscando a prevenção 

de agravos à saúde mental e a manutenção da qualidade de vida, e oportunizando 

atendimentos em caráter de plantão psicológico, capacitações e campanhas socioeducativas 

entre outras ações pertinentes ao melhor convívio do servidor na comunidade da UFSJ. O 

NUPS busca promover, anualmente,   “  minh d  Ecológic ”, que incentiva o convívio 

entre os servidores e o despertar para a necessidade de enfrentar o sedentarismo (UFSJ, 

2020).  

O SEAPS, também, gerencia o SIASS, que se localiza na sede da UFSJ. Esse último é 

um segmento do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, instituído pelo 

Decreto nº 6.833, de 24 de abril de 2009, e 

 

tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à 

saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos 

servidores da administração direta, autárquica e fundacional, de acordo com a 

política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, 

estabelecida em Lei (BRASIL, 2020).  
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O SIASS, vinculado diretamente ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, passou por modificações, uma vez que foi estabelecido, a partir do dia 21 de 

setembro de 2020, por meio de um projeto denomin do “SIASS Pilotos” envolvendo   

Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em que os 

atestados de saúde serão enviados diretamente ao Sistema de Gestão de Pessoas vinculado ao 

Governo Federal por meio do aplicativo SouGov.br, que substituiu o Sistema de Gestão de 

Acesso do Ministério do Planejamento (SIGEPE mobile). A expectativa do Governo com 

essa ação é eliminar o tempo de deslocamento até as sedes para levar os atestados assim 

como facilitar a troca de informações entre os servidores e os órgãos da administração 

pública. Além disso, para o ano de 2021, esse novo aplicativo oferece recursos para que o 

servidor acesse todos os seus dados e passe a ser monitorado pelo Governo Federal 

(BRASIL, 2020, 2021).  

Para o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, 

Wagner Lenhart, com o aplicativo, será possível 

 

automatizar o registro do atestado dará celeridade na entrega, pois eliminará o 

deslocamento do servidor no horário de trabalho ou convalescença, também 

permitindo otimizar a força de trabalho e com isso gerar uma economia indireta à 

União de aproximadamente 27 milhões por ano (BRASIL, 2020).  

 

A proposta sugere acelerar o registro dos documentos relacionados aos licenciamentos 

de saúde. No entanto, ao considerarmos a perspectiva da gestão governamental que busca 

gerar economia a partir de áreas críticas como saúde e educação, depreendemos que, atrelada 

à celeridade do envio do atestado de forma virtual, há a sugestão do desmonte dos setores de 

saúde nas universidades, que, de forma direta, atendem à comunidade acadêmica. 

O deslocamento até o setor de saúde não se caracteriza apenas por mera formalidade. 

Nesse momento, interações humanas podem ser desenvolvidas e percepções da equipe de 

saúde no contato com o servidor podem despertar outros cuidados necessários para o 

momento do adoecimento em curso. Essa ação não gera estatística, mas sim empatia. A 

determinação dessa mudança pelo Estado conduz, aos poucos, a mais uma perda significativa 

para a universidade. O serviço humanizado poderia ser de qualidade ao ser realizado por 

servidores concursados e desvinculados politicamente. Esse evento vem acontecendo na 

UFSJ, nos últimos anos. O setor de saúde vem sofrendo perda de servidores, seja pela 
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aposentadoria, seja pela demanda departamental, que esvazia o setor e, dessa maneira, pode 

tornar o serviço precarizado devido à falta de pessoal habilitado. 

No momento, o SIASS possui uma equipe de dois médicos, uma assistente social, 

uma auxiliar de enfermagem e um psicólogo. Um dos serviços realizados pelo SIASS é o 

recolhimento, registro e encaminhamento de atestados de saúde e licenças de saúde como 

também a realização de perícias, que se intensificaram com a implantação do SIASS no ano 

de 2010, e o ressarcimento a saúde. A administração do SEAPS salienta que os médicos se 

tornaram peritos e os agendamentos foram reconduzidos estritamente para perícia de 

atestados e licenças médicas. A assistente social, quando solicitada pelo servidor e/ou pelo 

familiar, acompanha os atendimentos e auxilia nos tratamentos de saúde; e a auxiliar de 

enfermagem é encarregada dos agendamentos, organização e alimentação do sistema SIASS, 

auxílio no atendimento médico bem como é a responsável pelo contato e encaminhamento de 

todos os servidores que necessitam dos serviços do Setor (LIMA, 2020).  

A chegada do novo psicólogo ao SIASS, em outubro de 2019, proporcionou a 

retomada dos atendimentos aos servidores tanto os docentes como os técnicos-

administrativos. O profission l trouxe   dinâmic  do  tendimento b se do n  “metodologi  e 

n s técnic s d  Psicoter pi   reve Psic n lític  e t mbém n  Psicodinâmic  do Tr b lho”, 

conforme informou o Boletim nº 212 de outubro de 2019 (UFSJ, 2019). 

Os serviços oferecidos pelo SIASS, que é vinculado diretamente ao Governo Federal, 

bem como os projetos de saúde oferecidos pelo Setor não separam docentes, técnicos-

administrativos e funcionários terceirizados, podendo se estender aos familiares. Os 

atendimentos para a realização de perícia e registro dos licenciamentos não separam os 

servidores em grupos distintos de acordo com a função, ou seja, docentes, técnicos-

administrativos e técnicos de laboratório entre outros grupos de servidores. Nesse sentido, há 

dificuldade em identificar se os acometimentos podem ou não ter relação com o trabalho e, 

assim, construir projetos específicos relacionados à saúde de cada grupo e que atendam às 

várias categorias profissionais que trabalham na UFSJ. Com o programa do SIASS vinculado 

diretamente ao Governo Federal, a identificação dos acometimentos por grupo de 

trabalhadores não possibilita a construção desses dados. 

Para as ações realizadas pelo SEAPS, a administração do Setor
2
 salienta que os 

docentes comparecem aos exames periódicos, por serem obrigatórios, e nas campanhas de 

                                                 
2
 As informações foram obtidas a partir de troca de mensagens, via e-mail, com o SEAPS. 
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vacinação do H1N1. Já nos projetos e programas de saúde e bem-estar, não há adesão dos 

docentes. Essa última informação se deve à observação, vivência e experiência dos servidores 

do Setor, não tendo comprovação documental e estatística. 

Podemos observar que, em se tratando de uma universidade de porte médio como é o 

caso da UFSJ, os serviços oferecidos no cuidado à saúde do servidor são ainda tímidos e 

necessitam de uma ampliação, que acompanhe o tamanho da Instituição. Observamos que 

acontece a contramão dessa necessidade, uma vez que, com a aposentadoria e o remanejo dos 

servidores do SEAPS, os projetos de prevenção e cuidados com a saúde dos servidores 

tendem a se estagnarem. 

Embora todos os profissionais da UFSJ se enquadrem como servidores públicos, há 

especificidades de cada profissão no universo acadêmico. A possibilidade de conflitos e 

dificuldades específicas está diretamente relacionada à atividade profissional que cada um 

exerce, por isso a necessidade de considerarmos a singularidade de cada trabalho ao gerenciar 

as possíveis dificuldades laborais que possam vir a se apresentarem. Nessa perspectiva, não 

encontramos indicativos nos projetos disponíveis na página da UFSJ, que separem os grupos 

de servidores para que melhor possam acolher as demandas de saúde de cada categoria. 

De todas as ações propostas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão relacionadas   “coorden r e integr r  ções e progr m s n s  re s de  ssistênci  à 

s úde” ( RASIL, 2020), podemos considerar, a partir do entendimento das ações indicadas 

nesse texto, que a mais efetiva na UFSJ se deve ao registro de atestados e afastamentos por 

problemas relacionados à saúde do servidor e/ou de seus familiares.  

Para tanto, foram compartilhadas pelo SIASS, para esta pesquisa, informações que 

indicam, de forma geral, os adoecimentos que se destacaram nos últimos anos além das 

informações referentes aos afastamentos por condições médicas dos servidores e/ou 

familiares. 

 

3.6 Licenças e Afastamentos registrados pelo SIASS  

 

Conforme este estudo elucida, os servidores da Universidade ocupam lugares 

profissionais distintos, sejam docentes, técnico-administrativos, técnicos de laboratórios e 

auxiliares de manutenção e limpeza entre outras profissões. Importante destacarmos que, 

entre os vários profissionais que compõem o cenário da Universidade, a categoria docente é 
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permeada por especificidades, que compõem ambientes e tarefas distintos na rotina 

acadêmica e que podem trazer riscos à saúde. Para ilustrar essas considerações, é essencial 

pontuarmos que o registro dos afastamentos disponibilizados pelo SIASS envolve todos os 

servidores da UFSJ, não possibilitando diferenciar a categoria dos docentes e a dos técnicos-

administrativos. Desse modo, assume-se o servidor público, homogeneizando as categorias. 

Vale afirmarmos que, para este estudo, tivemos acesso a dados primários 

disponibilizados pelo SIASS-UFSJ e é primordial elencarmos que, para Lemos (2021, p. 29), 

o conceito de dados está rel cion do à possibilid de de construir,   p rtir de “elementos 

brutos”, um  série de inform ções, que trará sentido às questões que se pretende desenvolver. 

A partir desse raciocínio e para melhor compreensão e controle dos adoecimentos registrados, 

o ideal seria que os registros de atestados e licenciamentos fossem organizados por categorias 

e subcategorias, possibilitando, assim, a construção de políticas internas de prevenção e 

promoção à saúde conforme as ocorrências em cada grupo. 

Entretanto, não dispomos dessa organização. No intuito de elucidar os adoecimentos e 

tratamentos de saúde na UFSJ, foram analisados registros a partir de documentos 

disponibilizados pelo SIASS. Após a intermediação necessária com a Chefia do SEAPS e, 

por conseguinte com a responsável técnica pelo setor de saúde, foi oportunizado o acesso aos 

registros de adoecimentos caracterizados pela Classificação Internacional de Doenças (CID).  

O CID é uma linguagem médica global, que, por meio de códigos, possibilita, a 

qualquer momento, identificar o acometimento registrado. É uma ferramenta epidemiológica, 

que padronizou a nomenclatura médica em nível internacional e, dessa forma, facilita a 

identificação da doença em qualquer localidade (MANCINI, 2021). A partir dessa 

compreensão e ao acessarmos os registros do SIASS-UFSJ, entre os anos de 2015 e 2020, foi 

necessário sistematizarmos os dados para potencializar a construção das informações que 

aqui são apresentadas. Os dados foram organizados a partir de agrupamentos, a saber: 

registros de afastamentos, licenças médicas, licenças para acompanhamento ao familiar 

adoecido ou convalescente bem como afastamentos e licenciamentos, que foram submetidos 

à junta médica da Instituição. 

Essa separação e organização dos registros favoreceu a construção de gráficos para 

melhor averiguação dos dados disponibilizados pelo SIASS-UFSJ. Dessa maneira, foi 

possível construirmos três agrupamentos distintos: 
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- O primeiro agrupamento – “Af st mentos por  I ” – possibilitou a construção de 

dois gráficos intitulados: Gráfico 1 – Principais ocorrências de afastamento a partir do CID 

entre os anos de 2015 a 2020 e Gráfico 2 –  Números de dias de afastamentos tendo como 

referência o CID entre os anos de 2015 e 2020.  

- O segundo agrupamento – “Registros de  test dos” – traz o Gráfico 3 – Licença para 

tratamento de saúde e licença por motivo de doença em pessoa da família entre os anos de 

2015 e 2020. 

- Já o terceiro agrupamento traz o registro da perícia médica realizada para algumas 

situações de adoecimento representada no Gráfico 5 – Perícia referente ao afastamento para 

tratamento da saúde entre os anos de 2015 e 2020 e no Gráfico 6 – Perícia referente à licença 

por motivo de doença em pessoa da família entre 2015 e 2020.   

 

Gráfico 1 – Principais ocorrências de afastamento a partir do CID entre 2015 e 2020 

Fonte: construído a partir dos dados primários do SIASS (UFSJ, 2020). 
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As doenças apresentadas e caracterizadas pelo CID no Gráfico 1 relacionam os 

afastamentos para tratamento de saúde dos servidores da UFSJ entre os anos de 2015 e 2020, 

e, em parte, corroboram os adoecimentos relacionados ao campo do trabalho apresentados ao 

longo do texto.  

Podemos averiguar que, entre os 16 afastamentos caracterizados pelo CID, quatro 

envolvem acometimentos no sistema musculoesquelético e seis envolvem o adoecimento 

mental. O Gráfico 1 indica que a doença que mais gerou afastamentos entre os anos de 2015 e 

2020 envolve o sistema musculoesquelético. De acordo com o CID, as doenças foram 

registradas como: dor lombar baixa, transtornos de sinóvia e tendões em doenças 

classificadas em outra parte, ciática e outras sinovites ou tenossinovites. A soma dos 

acometimentos no sistema musculoesquelético trouxe o seguinte resultado: 33 servidores com 

dor lombar baixa, dez servidores com transtornos de sinóvia e tendões em doenças 

classificadas em outra parte, nove servidores com dor ciática e seis servidores com sinovites 

ou tenossinovites. Ressaltamos que o número de servidores apresentado pode ter um ou mais 

acometimentos no sistema musculoesquelético e estar inserido no resultado aqui apresentado, 

o que abrange, também, as doenças apresentadas na sequência. 

Em seguida, temos o adoecimento mental, que, de acordo com o CID, foram 

registrados em 27 servidores com episódios depressivos, 15 servidores com episódio 

depressivo grave sem sintoma psicótico, nove servidores com transtorno misto ansioso e 

depressivo, sete servidores com reação aguda ao estresse, seis servidores com reações ao 

estresse e cinco servidores com transtornos fóbico-ansiosos. Importante destacarmos que os 

números aqui apresentados são de servidores que procuraram o SIASS para o registro da 

licença saúde. Conjeturamos que outros servidores possam estar em processo de 

adoecimento, mas não publicitam a situação e/ou não procuram por ajuda profissional. 

Já os adoecimentos que envolveram o sistema gastrointestinal, de acordo com o CID, 

correspondem à diarreia e gastroenterite de origem infecciosa, que alcançou 17 servidores, 

seguidas pelo sistema respiratório, que corresponde a nove servidores, que apresentaram 

sinusite aguda, e nove servidores com doença parasitária (dengue), além de acometimentos ao 

sistema cardiovascular, que indicou seis servidores com hipertensão essencial primária e, por 

fim, o desenvolvimento de neoplasia maligna da mama, que envolveu cinco servidores.  

Fundamental salientarmos que o Gráfico 1, também, evidencia 26 supervisões à 

“gr vide  norm l”, segundo nomencl tur  norm ti  d  pelo  I  (1998) e que for m 
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registradas pelo SIASS-UFSJ  A “gr vide  norm l” tr   o direito à licença maternidade. Por 

isso, foi periciada pelo SIASS, uma vez que é preconizado pelo Ministério da Economia. 

Porém, ressaltamos que não encontramos registros de gravidez, que envolveram riscos à 

saúde da gestante e que possam caracterizar adoecimento entre os principais adoecimentos no 

período estudado. 

Os resultados apresentadas corroboram as considerações apresentadas por Codo 

(1999), em que ele destaca adoecimentos relacionados à saúde dos trabalhadores da 

educação, como os transtornos mentais e comportamentais, doenças osteomusculares, 

doenças do tecido conjuntivo e distúrbios de voz.  

A percepção do adoecimento laboral é sutil e pode se apresentar na saúde e no sistema 

muscular entre outros acometimentos que sugerem ser pontuais. Setto et al. (2020) e 

Penteado e Souza Neto (2019) referem que algumas dessas doenças são apresentadas por 

servidores que estão insatisfeitos com o trabalho. A insatisfação abrange incontáveis 

segmentos nesse campo profissional, seja entre os pares, seja oportunizada pela 

administração, a chefia ou entre outros conflitos que possam desencadear sofrimentos e, 

consequentemente, acometimentos na saúde do docente. 

Os danos provocados à saúde mental do profissional em virtude do trabalho podem 

advir de múltiplos fatores, sejam por meio de exposição aguda a produtos químicos e tóxicos, 

sejam relacionados ao processo de organização e gerenciamento das demandas no trabalho. 

Mudanças que envolvam os sistemas de produção, tecnológicas e relacionadas à 

produtividade são responsáveis por novas formas de adoecimento ainda pouco conhecidas. 

Os fatores envolvem pressão por produtividade, controle e tarefas fragmentadas, longas 

jornadas de trabalho, modos de gerenciamento rígidos e desrespeitosos e a não consideração 

pela individualidade produtiva de cada trabalhador, além de outros fatores relacionados às 

vivências profissionais, que colaboram para o adoecimento físico e psíquico dos 

trabalhadores. Tudo isso acentuado pela competitividade e individualidade, que oneram a 

solidariedade no campo de trabalho (BRASIL, 2018).  

Maia (2002) diz que, em hipótese, os estressores psicossociais interferem no sistema 

imunológico, fragilizando-o e oportunizando o desenvolvimento de sintomas físicos. 

Segundo a autora, a identificação de uma ameaça biológica à resposta imunológica do 

organismo está, em parte, relacionada ao ambiente psicossocial em que o indivíduo está 



    76 

 

 

inserido, no qual os fatores externos poderão interferir mais ou menos de acordo com a 

intensidade do estresse e a qualidade das relações sociais em que ele está envolvido. 

Por que isso importa? Não tem como separar o biológico, o social, o profissional, o 

familiar e o emocional entre outras vivências. Rotineiramente, personagens são 

desempenhados pelo ser humano acerca da vivência social e profissional. Por ser complexo, 

todas as suas experiências estão correlacionadas. Dessa forma, se o indivíduo está com 

dificuldades de adaptação no ambiente de trabalho, por exemplo, naturalmente, tende a 

interferir organicamente, mais cedo ou mais tarde, em sua saúde caso esse conflito não seja 

gerenciado. Desse modo, dentre as doenças apresentadas, podemos identificar adoecimentos 

que envolvem a saúde mental, o sistema muscular e gastrointestinais entre outros 

acometimentos que desestabilizam a vida pessoal, social e funcional do servidor. 

Nessa conjuntura, o caminho, muitas vezes, se constrói a partir da busca por 

tratamento alopático, que pode vir a resolver, caso a situação seja apenas orgânica e pontual, 

ou pode mascarar a verdadeira origem do problema. Gradella Júnior (2010) assevera que o 

sofrimento pode ser físico ou psíquico. No segundo caso, pode se desenvolver a partir de 

causas que envolvam o próprio indivíduo e tende a se equilibrar a partir de terapêuticas 

medicamentosas. Por outro lado, o autor refere que o sofrimento psíquico pode ser banalizado 

ao não identificar a necessidade de procurar ajuda, sendo que a própria pessoa tenta gerenciar 

seus conflitos sozinha. A partir daí, o servidor tem a necessidade ou não de ser afastado de 

suas atividades laborais. Nesse contexto, é preciso o registro pelo SIASS assim como a 

realização de perícia caso seja necessária.  

Assim, apresentamos, no Gráfico 2, o número de dias de afastamento entre os anos de 

2015 e 2020 corroborando o acometimento ou o estado de saúde em que o servidor se 

encontrava naquele momento. 
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Gráfico 2 – Dias de Afastamento tendo como referência o CID entre 2015 e 2020 

 

Fonte: construído a partir dos dados do SIASS (UFSJ, 2020). 

 

Além da identificação das doenças por meio do CID no SIASS, os dias de 
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Conforme o Gráfico 2 indica,   “supervisão de gr vide  norm l” represent  o m ior 

número de dias de afastamento, uma vez que está coberta pelo direito à licença maternidade e 

não traz indicativos, de acordo com o CID, e relação com processos patológicos.  

No segundo momento, ao somarmos todos os acometimentos que envolvem o 

adoecimento mental, temos 1.740 dias de afastamento, seguido pela soma de todos os 

acometimentos ao sistema musculoesquelético, que indicam 1.644 dias de afastamento. Entre 

os adoecimentos relativos à saúde mental que abrangem os “episódios depressivos” e têm um 

m ior dest que, p r  o sistem  musculoesquelético   “dor lomb r b ix ” é   m ior 

responsável pelos afastamentos relacionados à saúde entre os anos de 2015 e 2020. 

Indispensável ressaltarmos que, entre os atestados apresentados, há uma separação 

entre aqueles que estão relacionados à saúde do servidor e aqueles relacionados ao 

acompanhamento aos familiares adoecidos. Esse último, também, faz parte das diretrizes 

estabelecidas pela Lei nº 8.112 (BRASIL, 1990), apresentadas no Quadro 2, que permitem o 

afastamento do servidor para acompanhar os familiares adoecidos desde que apresente a 

devida documentação e seja avaliada a situação pelos profissionais médicos do SIASS-UFSJ. 

Para tanto, o Gráfico 3 mostra o número de atestados que foram apresentados ao SIASS-

UFSJ bem como o evento a que se refere, seja para o tratamento da saúde do servidor ou de 

seu familiar. 

 

Gráfico 3 – Licenças para tratamento de saúde e Licença por motivo de doença em 

pessoa da família entre os anos de 2015 e 2020 registradas pelo SIASS 

 

Fonte: construído a partir dos dados do SIASS (UFSJ, 2020). 
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 Nakano, Rodrigues Filho e Santos (2012) afirmam que a perícia médica tem a 

finalidade de contribuir com o esclarecimento de fatos, seja do interesse administrativo ou 

judicial, sendo de fundamental importância quando o conhecimento médico é exigido para a 

produção de provas. No caso do SIASS-UFSJ, os servidores são orientados a apresentar o 

atestado médico e comunicar à chefia imediata a necessidade de afastamento das atividades 

laborais, sendo que, caso o afastamento seja acima de cinco dias, ou some 14 dias no prazo de 

12 meses, automaticamente, o servidor será conduzido para a perícia médica (UFSJ, 2016). 

Em relação aos atestados que envolvam familiares, caso o atestado exceda três dias 

corridos, ou 14 dias nos últimos 12 meses, o pedido será encaminhado para a perícia e o 

médico decidirá se há ou não necessidade da presença do familiar adoecido para avaliação da 

patologia e, assim, determinar o número de dias a serem concedidos para o afastamento do 

servidor acompanhar o familiar (UFSJ, 2017). 

Para tanto, o Gráfico 4 e o Gráfico 5 apresentam os números de perícias realizadas 

entre os anos de 2015 e 2020. 

 

Gráfico 4 – Perícia referente a afastamento para tratamento da saúde entre 2015 e 2020 

 

Fonte: construído a partir dos dados do SIASS (UFSJ, 2020). 
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consecutivos ou não, no período de 12 meses ou quando a equipe médica achar necessário 

(UFSJ, 2017).   

Gráfico 5 – Perícia referente à licença por motivo de doença em pessoa da família entre  

2015 e 2020 

 

Fonte: construído a partir dos dados do SIASS (UFSJ, 2020). 

 

Entre os anos de 2015 e 2020, podemos constatar que o SIASS da UFSJ realizou 195 

perícias relacionadas aos pedidos de licenciamento para acompanhar o familiar adoecido. 

Essencial relatarmos que a família exerce papel fundamental na vida afetiva para a maioria 

das pessoas e, como suporte emocional, envolve seus membros, que buscam, nesse espaço, o 

refúgio para os momentos conflituosos. Funções importantes de cooperação podem ser 

construídas a partir do grupo familiar. Entre oposições e similaridades, identidades são 

construídas (SOARES et al., 2018). A desarmonia, seja nas relações ou na saúde, produz o 

efeito contrário desequilibrando o grupo familiar. Por isso, podemos considerar os 

adoecimentos familiares e que podem comprometer a estabilidade física e emocional dos seus 

pares. Nesse momento, a necessidade de afastamento para acompanhar o familiar faz-se 

necessária e deve ser considerada. 

Com o objetivo de continuarmos a busca por informações acerca da saúde do docente 

da UFSJ e conhecermos a percepção sobre a relação entre o adoecimento docente e trabalho, 

no capítulo quatro, apresentamos a análise do questionário, que traz respostas exclusivas dos 

profissionais docentes da UFSJ sobre seus adoecimentos e vivência acadêmica.  
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3.7 Considerações sobre a Universidade, sua estruturação e apoio a saúde do 

trabalhador 
 

Para a Universidade, responder às demandas sociais e com a expansão universitária, a 

estruturação dos cursos, a organização dos departamentos, a formação dos trabalhadores, os 

serviços oferecidos e os fluxos de trabalho passam por mudanças. Temos, de um lado, as 

demandas sociais de formação profissional e produção de conhecimentos para a sociedade 

como bem público e, de outro, a Universidade sobre pressões da lógica capitalista, que traz o 

produtivismo, a privatização e a flexibilização no trabalho com acúmulos de atribuições e 

tarefas, que, também, geram mudanças no trabalho universitário.  

Entretanto, a expansão rápida da FUNREI para UFSJ e com polos em outras cidades 

trouxe uma intensificação do trabalho para os docentes e técnicos ao considerarmos que esse 

tipo de ampliação requer profissionais com inúmeras habilidades, dedicação exclusiva e 

demasiado envolvimento humano, para que se concretize. Nesta reflexão, podemos inferir 

que a flexibilização do novo mercado de trabalho traz um de seus vieses para o ambiente 

acadêmico, requerendo dos servidores habilidades educacionais, administrativas e 

empreendedoras entre outras especificidades essenciais para o enfrentamento ao 

desenvolvimento institucional acelerado. 

Nesse sentido, o REUNI colaborou economicamente proporcionando a construção de 

vários ambientes físicos para que a expansão ocorresse. Todavia, trouxe, também, algumas 

determinações, que fogem aos critérios de equilibrar a expansão territorial e o quadro de 

servidores efetivos. Atentamos para esse ponto, porque as determinações do REUNI dizem da 

necessidade de aumentar o quadro discente, no período de cinco anos, para 18 alunos de 

graduação por docente. A despeito da UFSJ desde o início do Programa ter atendido a esse 

critério, é crucial termos em conta que esse mesmo docente, também, assume compromissos 

com discentes da pós-graduação, educação a distância, encargos administrativos e 

compromissos de formação necessários à sua progressão profissional. Desse modo, são 

muitos os compromissos que não foram examinados pelo REUNI. Além disso, traz em suas 

determinações que, para suprir a necessidade de completar o quadro docente, indica a 

contratação de docentes substitutos, que não podem assumir parte das atribuições do docente 

efetivo. Esse é mais um fator de intensificação do trabalho dos docentes de dedicação 

exclusiva. 
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O mercado de trabalho, o trabalho docente e o universo acadêmico, desde sua 

estruturação, leis regulamentares que envolvem o trabalho de professoras e professores até 

normativas e diretrizes da UFSJ foram aqui apresentados além de informações significativas 

que envolveram a PROGP, o SEAPS e o SIASS, responsáveis por prevenir, promover ou 

atender às demandas de licenciamentos para tratamento da saúde do servidor. Até este 

momento, o estudo apontou que as adversidades no campo do trabalho aliadas às mudanças 

que têm ocorrido ao longo dos anos, seja pelo mercado capitalista que explora a força de 

trabalho, seja pelas mudanças que intensificam a jornada, a Universidade, também, está 

inserida nessa transformação.  

A expansão da UFSJ ampliou seu quadro de servidores, mas a ampliação não foi 

suficiente para atender a tantas demandas. O professor e a professora assumem um número 

maior de discentes do que aquele preconizado pela Portaria nº 1.162, de 09 de novembro de 

2018, que regulamenta o número de Aluno-Equivalente e Aluno por Professor(a) no âmbito 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Por outro lado, o RAT é 

inferior à necessidade da Universidade, o que, indiretamente, sobrecarrega o docente, uma 

vez que o número de alunos é crescente. Podemos observar que, em se tratando de uma 

universidade de porte médio como é o caso da UFSJ, os serviços oferecidos no cuidado à 

saúde do servidor são ainda tímidos e não acompanham o tamanho e as necessidades da 

Instituição. Esse desacerto recai em maiores demandas de cuidado e de projetos de prevenção 

e promoção com a saúde dos servidores. 

No intuito de continuarmos a busca por informações acerca da saúde do docente da 

UFSJ e conhecermos a percepção sobre a relação entre adoecimento docente e trabalho, no 

capítulo quatro, apresentamos a análise do questionário, que traz respostas exclusivas dos 

profissionais docentes da UFSJ  sobre seus adoecimentos e vivência acadêmica.   
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4 Aspectos da saúde do docente universitário: um levantamento dos adoecimentos dos 

professores e professoras na UFSJ 

 

O trabalho docente não evoca apenas o professor ou a professora em sala de aula. Ele 

abrange responsabilidades e fazeres que escapem aos olhos menos atentos e envolve 

conhecimento, habilidades integrativas e interativas e, sobretudo, a arte de mobilizar espaços 

e pessoas no ambiente acadêmico. O docente se compara ao artífice, que Sennett (2019, p. 

29-30) descreve: 

 

A palavra artífice evoca imediatamente uma imagem. Olhando pela janela de um 

carpinteiro, vemos lá dentro um homem de idade cercado de aprendizes e 

ferramentas. [...], o carpinteiro debruça-se em sua bancada para fazer uma rigorosa 

incisão de marchetaria. [...] O artífice também poderia ser visto num laboratório 

próximo. Nele, uma jovem técnica franze as sobrancelhas diante de uma mesa na 

qual estão seis coelhos mortos, tendo voltadas para cima as barrigas abertas. [...] 

Um terceiro artífice poderia ser ouvido na sala de concertos da cidade. Uma 

orquestra ensaia com um regente convidado; ele trabalha obsessivamente com a 

seção de cordas [...].  

 

No campus de uma universidade, diversos trabalhadores atuam em diferentes 

atividades, que são divididas e que, em seu conjunto, se complementam enquanto espaço de 

formação e construção do conhecimento. Nesse contexto, o docente transita em vários 

segmentos e colabora tanto na manutenção das atividades acadêmicas quanto nas inúmeras 

atividades administrativas em todos os ambientes. Presente na sala de aula, nos laboratórios, 

departamentos e unidades acadêmicas, busca contribuir na emancipação que envolve os 

discentes em uma metamorfose longa e cuidadosa oportunizada pelos artífices da docência.  

Para Sennett (2019), o engajamento é o que diferencia o artífice das outras pessoas. O 

envolvimento e o empenho em desenvolver projetos – sejam eles materiais ou intelectuais – 

são as principais características desse indivíduo. O princípio do trabalho docente parte da 

interação humana. A cada encontro entre o educador e o aluno, nos espaços de ensino, 

pesquisa e extensão, a aprendizagem ocorre e, progressivamente, promove transformações 

em ambos. Importa salientarmos que, nas universidades públicas no Brasil, o docente, 

também, desempenha toda a gestão da instituição.  

A docência é considerada uma das profissionais mais antigas do mundo. Ao longo dos 

séculos, sua dinamicidade foi construída incessantemente e tende a estruturar-se a partir das 

modificações socioeconômicas impostas pela sociedade. Nesse aspecto, podemos inferir que 
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a docência contribui tanto na formação de outros grupos profissionais quanto na manutenção 

de uma sociedade economicamente ativa, uma vez que, também, se traduz em possíveis 

consumidores de um mercado capitalista. Ao considerarmos o protagonismo profissional do 

docente, suas interações no ambiente acadêmico e com aqueles que lá transitam, é desenhada 

uma relação muito clara acerca do trabalho e dos possíveis conflitos e embaraços que possam 

advir desse contexto (TARDIF; LESSARD, 2014). 

O profissional docente não é secundário à soberania do trabalho material, e sim de 

fundamental importância para a compreensão acerca das modificações contemporâneas do 

trabalho na sociedade. Nessa perspectiva, “ s pesso s não são um meio ou um  fin lid de do 

trabalho, mas a „matéria-prima‟ do processo do trabalho interativo e o desafio primeiro das 

 tivid des dos tr b lh dores” (TAR IF; LESSAR , 2014, p. 20).  

As mudanças no segmento profissional vão além do conceito de trabalho produtivo e 

improdutivo, em que as atividades, não necessariamente ligadas à produção e venda de 

produtos, têm aumentado significativamente. Nesses novos grupos, há inúmeras profissões 

que têm contribuído para a criação e produção a partir do conhecimento, como os cientistas e 

técnicos. Podemos inferir que parte desses profissionais atua no ambiente acadêmico 

contribuindo para a formação e capacitação de futuros gestores (TARDIF; LESSARD, 2014).  

 

Que se entre em uma escola, que se visite as agruras e prazeres dos educadores, 

professores ou não: o que se verá ali é trabalho, muito trabalho, uma verdadeira 

usina funcionando a um ritmo alucinante e coordenado. No entanto, pouco se lê do 

educador e a educação, mesmo sabendo que estamos falando de trabalho dos mais 

complicados [...] (CODO, 1999, p. 37). 

 

 Acerca da docência no ensino superior, encontramos uma categoria que, além das 

vivências profissionais, foi, compulsoriamente, sendo envolvida com o mercado capital. 

Tardif e Lessard (2014) ressaltam que a docência é uma das primeiras profissões de que se 

tem notícia. Ao longo do tempo, vem se adequando e modificando conforme as necessidades 

que a sociedade apresenta. Esse grupo numeroso interfere, consideravelmente, tanto na 

organização socioeconômica quanto na construção do conhecimento dos profissionais que ali 

atuam. 

 Como pensar uma sociedade alfabetizada, crítica e profissionalmente capacitada sem 

a interferência dos professores e professoras nos variados níveis educacionais? Para o 

momento evolutivo que a sociedade vive, não há como ensinar, emancipar e contribuir com 

novos profissionais sem a interferência do docente. Muitos saberes ultrapassam o seio 
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familiar e/ou os conhecimentos populares. Para que o ser humano possa vivenciar a busca 

pelo conhecimento de forma complexa e explorar a intelectualidade, é necessária a 

contribuição da docência.  

Aliado às transformações constantes que envolvem o campo do trabalho, o ensino não 

ficou alheio a essas mudanças. Ao considerarmos que o ambiente universitário, também, é 

influenciado pelo contexto socioeconômico, o mercado do trabalho tem buscado, nas 

pesquisas acadêmicas, informações e/ou produtos, que poderão ser comercializados, o que 

promove uma competitividade entre os pares. A flexibilidade defendida pelos 

empreendedores chegou de forma avassaladora para os docentes associada às novas 

tecnologias de comunicação, que permitem acionar o professor e a professora a qualquer 

momento em todos os ambientes (CHALFIN; MAGRO; BUDDE, 2011).  

Mancebo (2007) refere que a flexibilidade imposta pelo novo mercado fragmenta as 

responsabilidades e tarefas e tende a afrouxar a rigidez imposta pelos horários de trabalho. 

Nessa conjuntura, a inconstância de bens e produtos assim como ideias, valores e relações 

interpessoais se tornam efêmeras. É exigida uma infinidade de habilidades a serem requeridas 

a qualquer momento, que se traduzem em resolver pequenas tarefas e não oportunizam ao 

trabalhador projetos complexos.  

Duarte (2017), ao comentar Mancebo (2011), concorda e destaca que o docente 

transita numa flexibilidade, que envolve atividades administrativas, pesquisa, ensino e 

extensão além dos atendimentos individuais. Assim, o docente vem acumulando funções, que 

intensificam seu trabalho. Ao mesmo tempo, ao tomar decisões que envolvem a comunidade 

universitária e a produção do seu trabalho, o professor e a professora necessitam de inúmeras 

habilidades, que agregam resultados ao serem submetidos ao atual estágio do capitalismo. 

Tardif e Lessard (2014) salientam que as condições de trabalho legalmente 

estabelecidas e contabilizadas por meio de variáveis como horas/aula, número de alunos em 

sala e salário dos docentes, entre outras obrigatoriedades administrativas, não devem ser 

reconhecidas como atividades fim do trabalho docente. Os autores alertam que essas 

obrigatoriedades são apenas indicativos para o início de um intenso trabalho, que busca criar 

e movimentar recursos que atendam às necessidades envolvidas na docência. 

Nesse sentido, primordial ressaltarmos que o trabalho prescrito destoa do trabalho real 

ao considerarmos que o primeiro envolve características organizacionais e regras que 

objetivam estruturar o ambiente e as ações que envolvam o trabalho; ou seja, a tarefa que se 
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deve desenvolver no ambiente profissional. Por outro lado, o trabalho real ultrapassa as 

especificações impostas pelo trabalho prescrito, uma vez que, para desenvolver o que foi 

determinado, o profissional necessita de habilidades e iniciativas, que vão além do acordado e 

que determinarão o sucesso do processo produtivo, seja ele material ou imaterial, para que se 

cumpra a atividade profissional (FERREIRA; BARROS, 2002). 

O tempo prescrito para o desenvolvimento das funções laborais são inferiores ao 

tempo real necessário para desenvolver com excelência todo o trabalho. Importante 

salientarmos que a autonomia do trabalho docente pode ser comprometida pelas condições e 

organização do trabalho desempenhado na academia. Nesse cenário, o docente precisa 

gerenciar o tempo entre a carga horária em sala de aula e as outras atividades acadêmicas e 

administrativas, o que pode acrescentar ao tempo de trabalho real circunstâncias não 

consideradas pelo tempo de trabalho prescrito. 

Devemos considerar, nesse contexto, os processos que envolvem a ergonomia e como 

essa dinâmica pode ajudar ou sobrecarregar o profissional docente. O Houaiss (2009 

s.p.)descreve   ergonomi  como “estudo científico d s rel ções entre homem e m quin , 

visando a uma segurança ideal como um e outro inter gem” e   “otimização das condições de 

tr b lho hum no, por meio de métodos de tecnologi  e do desenho industri l”  

Clot (2006) aponta que a presença da ergonomia da atividade propõe diferenciar o 

trabalho prescrito do trabalho real, e a diferença da tarefa e da atividade. Diz que é preciso 

compreender para transformar e que o ideal é que o trabalho se ajuste ao homem, e não o 

contrário, e, assim, transformar a situação e restaurar a saúde. 

 Mesmo em um ambiente ergonomicamente adequado, são muitas variáveis que 

interferem na manutenção da saúde. Pensar apenas na ergonomia é projetar para o ambiente e 

as ferramentas tecnológicas que possam estar disponíveis, ou não, que o trabalho será 

realizado da melhor forma. Apenas essa conformação não é suficiente para suprir as 

atribuições do trabalhador docente. Desse modo, podemos considerar que, aliada à 

ergonomia, há a necessidade de habilidades pedagógicas, mobilização administrativa e 

interações profissionais, que se somam aos instrumentos disponíveis para que o trabalho 

possa se desenvolver no ambiente acadêmico. 

Devemos compreender, a partir dessas informações, que o ideal para equilibrar saúde 

e ambiente de trabalho envolve múltiplos fatores desde ferramentas e tecnologias que 

aperfeiçoem o desenvolvimento do trabalho até reconhecer que a simples descrição de uma 
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tarefa a ser desenvolvida não representa apenas o tempo prescrito, mas vai além ao considerar 

a atividade real a ser realizada e que demanda habilidade e conhecimentos apreendidos a 

partir das experiências. Bendassolli (2011, p. 71), ao comentar Clot (2010), acrescenta que, 

no contexto do sofrimento no trabalho, o sujeito  c b  “esv  i do do seu poder de  gir” e, 

mesmo capacitado para exercer suas funções laborais, tem sua ação amputada. Diz, ainda, 

que Clot (2010) propõe uma recuperação da ação do sujeito no espaço laboral e que a saúde 

do trabalhador está intimamente relacionada à qualidade do trabalho, e não a qualidade de 

vida no trabalho, porque um dos vieses do sofrimento é o trabalho que não se pode fazer, é a 

atividade impedida (BENDASSOLLI, 2011).  

A multiplicidade de responsabilidades profissionais do docente requeridas pela 

universidade tende a desencadear fatores estressores, pois nem todos os profissionais 

possuem todas as habilidades exigidas para gerenciar as variadas demandas. Essa 

circunstância pode insinuar uma desqualificação do trabalhador, gerar sofrimento e 

comprometer habilidades inerentes ao profissional docente. Além disso, a flexibilização 

proposta pelo mercado capital foi sendo propagada no espaço universitário e, rapidamente, 

configurou novos meios de acesso à educação. O ensino e a pesquisa ganharam novos vieses 

por meio do ensino a distância e cursos de curta duração entre outros gerenciamentos 

curriculares, que foram incorporados para que a formação profissional atendesse, com 

rapidez, às necessidades do mercado (LEMOS, 2011). 

Nesse sentido, a flexibilização, também, atinge o espaço da pesquisa nas 

universidades, uma vez que os parcos recursos proporcionados pelo Estado não atendem a 

todos os pesquisadores. Lemos (2011) refere que o professor e a professora da academia, 

muitas vezes, necessitam migrar para o empreendedorismo ao buscarem recursos para 

desenvolverem suas pesquisas. A intensa jornada burocrática necessária para esse custeio faz 

do docente um “c pt dor interno de recursos” ou  té “c pt dor de recursos” externos à 

instituição (LEMOS, 2011, p. 7).  

Gregório e Mancebo (2019) afirmam que os docentes empreendedores são intelectuais 

necessários neste momento em que o Estado reconfigura sua relação com a universidade 

pública e objetiva mercantilizar a educação. Salientam que a verba pública destinada às 

pesquisas não é suficiente para todos os pesquisadores, impulsionando, dessa maneira, o 

empreendedorismo, que parte das agências de fomento relacionadas à pesquisa. Assim, os 

pesquisadores se submetem a editais competitivos e externos à universidade pública em busca 
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do autofinanciamento depositando mais essa função ao trabalhador docente, de captação e 

gerenciamento de recursos, sobrecarregando e precarizando seu trabalho. 

Esse movimento oportuniza a possibilidade de interferência externa à autonomia da 

universidade, dado que, ao aceitar recursos externos, também, é preciso aceitar opiniões 

daqueles que ali estão investindo e são alheios às vivências acadêmicas, interferindo, desse 

modo, na autonomia da pesquisa. A relação da universidade com a comunidade externa é 

necessária, porém deve ser submetida aos procedimentos éticos e à avaliação do impacto 

social que essas pesquisas poderão proporcionar (LEMOS, 2011; CHALFIN et al., 2011). 

Para Sennett (2010), há outra característica que corrobora o ambiente do trabalho: a 

rotina. O autor evidencia que a rotina traz dois vieses. No primeiro, é descrita como essencial 

para a disciplina e o desenvolvimento de habilidades pela repetição das tarefas além de o 

trabalhador ser estimulado a desenvolver novas práticas a partir do momento que apreendeu 

as atividades básicas. No segundo, o autor refere que, nos empregos formais ou informais, 

flexíveis ou não, a rotina é um comportamento que acompanha a vida do trabalhador e pode 

ser tão danosa à sua saúde quanto à flexibilidade.  

No cotidiano do trabalho, a rotina pode ser autodestrutiva ao considerar a repetição 

das atividades laborais dia após dia, tornando o indivíduo obsoleto, além de contribuir para a 

dificuld de em identific r sofrimentos no c mpo do tr b lho  Entret nto, “a rotina pode 

degradar, mas t mbém proteger; pode decompor o tr b lho, m s t mbém compor um  vid ” 

(SENNETT, 2010, p. 49). A partir desses argumentos, podemos inferir que, em doses 

equilibradas, a rotina pode estabelecer uma construção estável acerca da vida profissional de 

uma sociedade. 

Nessa conjuntura, considerando que o espaço da universidade pública abriga 

professores e professoras qualificados e, em sua maioria, com dedicação exclusiva, em que o 

trabalho do docente envolve preparar e ministrar aulas, pesquisar, participar/gerenciar grupos 

de estudo e possuir encargos administrativos, entre outras atividades pertinentes ao ambiente 

acadêmico, é importante ressaltarmos que a realização dessas atividades pelo docente 

colabora para um potencial transformador para toda a comunidade (SILVA, 2015; ABREU; 

COELHO; RIBEIRO, 2016).  

Contudo, a diversidade de tarefas poderá desencadear no docente sofrimento e levá-lo 

ao adoecimento, já que 

[...] a cobrança por produtividade, a introdução de tecnologias informacionais e a 

flexibilização dos horários de trabalho do professor são os principais fatores 
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geradores de intensificação e ampliação do tempo de trabalho. A elevada carga de 

trabalho emerge como um dos desencadeadores da exaustão física e mental [...]  

(CHALFIN et al., 2011, p. 4). 

 

Cardoso, Ramos e Melo (2019) enfatizam que há fatores relacionados ao trabalho 

docente como a alta carga de trabalho e o ambiente inapropriado entre outras dificuldades 

associadas a um estilo de vida inadequado, que distancia o lazer e o descanso, os quais podem 

levar o docente ao adoecimento. 

O ambiente organizacional da universidade, propício para que o trabalho do docente 

se desenvolva, necessita de um espaço de trabalho favorável ao comportamento social 

dialógico, onde relações sejam estabelecidas tanto para compartilhar ideias afins quanto 

divergentes, mas que alimentam a construção, a reflexão e a busca de solução para a 

diversidade de conflitos naturais ao espaço de trabalho (SENNETT, 2010).   

Isso esclarece que as transformações na dinâmica do trabalho, aliadas ao mercado 

capitalista, interferem de maneira significativa nos espaços acadêmicos, seja na sala de aula, 

na graduação e na pós-graduação, seja nos projetos de pesquisa e extensão. Na mesma 

conjuntura, as demandas administrativas envolvem, cada vez mais, o tempo do(a) 

professor(a), exacerbando as horas de trabalho. Nessa rotina, o profissional tende a se ajustar, 

cada vez mais, às extensas jornadas de trabalho. Nesse ponto de vista, compreendemos que o 

espaço profissional do docente nas universidades e as adversidades que lá se encontram, 

aliadas à intensificação das demandas de trabalho, podem ou não ser compartilhadas entre os 

pares e, assim, oportunizar relações, que podem ser colaborativas ou conflituosas. 

Até este momento, as informações que envolvem o adoecimento laboral e/ou licenças 

e afastamentos para tratamento da saúde foram disponibilizadas pelo SIASS. Fundamental 

considerarmos que os dados contemplam todos os servidores da UFSJ, entre docentes e 

técnicos-administrativos. No capítulo três, de forma geral, foram disponibilizadas 

informações que abrangeram a todos os servidores, quando foram identificados registros de 

adoecimento com a necessidade de afastamento, que corroboram aqueles apresentados no 

referencial teórico. 

Para refinarmos as informações, neste capítulo, descreveremos os adoecimentos 

exclusivos ao grupo docente, que respondeu ao questionário. As categorias foram elaboradas 

a partir do resultado do questionário, no qual foi considerado o cruzamento de dados para 

potencializar a compreensão e aproximação dos resultados, que se referem aos adoecimentos 

apresentados pelos docentes, bem como suas percepções acerca de situações geradoras de 



    90 

 

 

adoecimento no ambiente de trabalho e as estratégias utilizadas por eles no enfrentamento das 

adversidades, que envolvam sua saúde. Essa ação, ao mesmo tempo, organiza e traz 

informações pertinentes acerca da saúde dos docentes na UFSJ. 

Para melhor organização e visualização das informações apresentadas, foram 

construídos gráficos, quadros e tabelas, que ilustram e conduzem a organização do texto na 

construção do perfil de adoecimento dos docentes participantes. Para a análise das 

informações, que à luz da análise de conteúdo foi discutida, as categorias apresentadas no 

Quadro 1 e descritas no item 2.3
3
 deste texto serão aqui apresentadas. 

Ao considerarmos e resguardarmos o anonimato dos voluntários e, por conseguinte, a 

possibilidade de identificação destes, optamos por usar os termos de identificação 

“respondentes” e/ou “docentes” e/ou “professores” e “professor s”  o  ssoci -los aos 

Departamentos da UFSJ indicados no questionário. 

 

4.1 Perfil dos docentes da UFSJ que participaram do estudo 

 

Nos primeiros passos desta pesquisa, cogitamos a possibilidade de realizar a 

entrevista, sendo que a escolha dos participantes estaria diretamente relacionada à pergunta 

de nº 22 do questionário: “Su  p rticip ção é import nte p r  busc rmos compreensão  cerc  

do possível processo saúde/doença que possa envolver a trajetória profissional do docente. 

Você gost ri  de p rticip r dest  pesquis  por meio de um  entrevist ?” Nesse sentido, o 

estudo previa a coleta de dados nos primeiros meses (ou semestre) de 2020. Contudo, diante 

da pandemia e do pouco conhecimento e habilidade com as pesquisas em modo virtual, 

optamos por ampliar a análise de documentos e expandir o questionário de aplicação por e-

mail. 

Nessa perspectiva, o recorte temático desta pesquisa não envolve questões 

relacionadas à identidade de gênero, etnia ou perfil socioeconômico. Desse modo, o 

questionário foi direcionado a aspectos fundamentados em nosso foco investigativo, que é 

reconhecer a possibilidade de situações geradoras de adoecimento docente vivenciadas no 

trabalho. Assim, concordamos que as respostas do questionário, entre questões objetivas, 

seletivas e descritivas, atenderam à busca pelas informações empíricas, uma vez que o estudo 

se concentrou na busca por informações relacionadas à saúde do trabalhador docente. 

                                                 
3
 O item 2.3 corresponde aos procedimentos que envolveram a análise de dados a partir do protocolo 

metodológico. 
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Até a data do envio do questionário aos docentes, a saber, 3 de julho de 2020, o 

número de docentes no quadro da UFSJ contava com 863 professores e professoras. Desse 

quantitativo, 107 servidores responderam ao questionário (UFSJ, 2020). Salientamos que 

todos os elementos aqui compartilhados pelos docentes trazem um significado atrelado à sua 

vivência no espaço acadêmico. Dessa forma, a partir de cada resposta ou discurso, 

informações foram construídas, analisadas à luz do referencial teórico bem como discutidas e 

são apresentadas neste estudo.   

Para traçarmos o perfil dos docentes, foram compiladas as perguntas 1, 2 e 4 do 

questionário (em anexo) e, assim, oportunizarmos a melhor visualização dos participantes. A 

Tabela 1 indica o gênero (distinguido entre feminino e masculino), a idade e o tempo de 

trabalho na Instituição. Consideramos essa síntese de informações pertinente para que se 

reconheça o perfil dos participantes. 

 

Tabela 2 – Perfil dos docentes e tempo de exercício na UFSJ 

Faixa etária  

 

Feminino 

 

Masculino 

25-35 

 

06 

 

10 

36-45 

 

21 

 

25 

46-55 

 

17 

 

17 

56-65 

 

02 

 

08 

>66 

 

00 

 

01 

Total 

 

46 

 

61 

       

Tempo de trabalho como 

docente na UFSJ 

      

       

< 5 anos 

 

Entre 05 e 10 anos 

 

Entre 10 e 20 anos 

 

Acima de 20 anos 

13 

 

03 

 

00 

 

00 

06 

 

27 

 

13 

 

00 

03 

 

12 

 

14 

 

05 

 

00 

 

02 

 

04 

 

04 

 

01 

 

00 

 

00 

 

00 

22 

 

45 

 

31 

 

09 

       

Fonte: tabulada por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 
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Entre os 107 participantes, há docentes que correspondem às idades entre 25 e 66 

anos, tendo, em sua maioria, professores e professoras entre 36 e 55 anos de idade. 

Importante salientarmos que o docente mais jovem, não necessariamente, tem pouca vivência 

no ambiente acadêmico assim como os docentes mais velhos, que possam estar 

experienciando os primeiros anos no exercício da docência na UFSJ. Havemos de considerar 

que a pesquisa traz participantes de todas as idades como também abrange um perfil de 

docentes, que carregam, nas suas experiências profissionais, momentos significativos ao 

longo de sua carreira, agregando, assim, relevante representatividade acerca das experiências 

desenvolvidas enquanto profissional na UFSJ. 

Ao identificarmos que o serviço na universidade pública oportuniza uma relação 

profissional mais longa e estruturada, para os docentes dessa IFES, podemos observar que o 

tempo de trabalho apresentado a partir dos dados do questionário, em sua maioria, corrobora 

o tempo de trabalho, que possibilita que relações sociais se estabeleçam. Destacamos que 

parte dos participantes já ultrapassou os primeiros anos de trabalho e convivência na UFSJ 

conforme indicou a Tabela 3.  

Entretanto, é imprescindível perceber que essa relação profissional duradoura pode 

interferir, de forma positiva e/ou de forma negativa, a partir das oportunidades e 

circunstâncias, que irão mediar esse envolvimento ao longo dos anos. Para o profissional 

docente, é necessário destacarmos que muitos compromissos acadêmicos e a intensificação 

do trabalho acompanham o servidor público ao longo de sua trajetória profissional. É preciso 

considerarmos que o cenário do Governo Federal impacta, diretamente, nessa condição de 

trabalho e as grandes demandas e os poucos recursos para o desenvolvimentos dos trabalhos 

na universidade  podem estar diretamente relacionadas às manifestações de adoecimento 

físico, mental e emocional das professoras e professores universitários. Corroborando esse 

posicionamento, CHALFIN  et al. (2011) salientam que a sobrecarga de trabalho, a pressão 

por produtividade, a tecnologia da informação e o surgimento da flexibilização dos horários 

de trabalho, aliados à invasão no tempo e espaços pessoais dos docentes, tendem a 

intensificar a exaustão física e mental. Além disso, uma das formas de intensificação do 

trabalho docente é a que ocorre intermediada pelos meios de comunicação digital, não é 

contabilizada e transgride as regras da preservação do descanso e privacidade (CARDOSO, 

2013). 
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Os anos de investimento no trabalho acadêmico empreendidos pelos docentes são de 

grande importância para esta pesquisa ao considerarmos que cada período na carreira 

profissional tem suas particularidades. Desde os primeiros anos de docência até a 

aposentadoria, essa trajetória profissional acadêmica é marcada pela política nacional tanto 

sobre os direitos trabalhistas, que foram sendo perdidos ao longo dos anos, quanto às próprias 

condições de ensino, pesquisa, extensão e de gestão universitária com baixo investimento. 

Assim, a experiência apresentada pelo docente acrescenta informações pertinentes. Dessa 

maneira, consideramos fundamental a participação de todos os 107 docentes para a 

estruturação das discussões aqui apresentadas. 

A UFSJ, que no início abrigava poucos cursos e um número reduzido de servidores, 

se expandiu ao longo dos anos. A necessidade de atender a essas demandas de ensino 

propiciou a criação de inúmeros departamentos, a fim de atender às áreas acadêmicas 

relacionadas às ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas e ciências da saúde 

(UFSJ, 2020).  

Entretanto, nessa organização do trabalho, as condições desiguais no espaço 

acadêmico traz precarização das condições laborais na universidade pública. O excesso e a 

diversificação de atribuições do docente na realização de atividades de ensino na graduação, 

pós-graduação, pesquisa e extensão, além da gestão universitária impulsionam, também, uma 

corrida e busca setorizada e individualizada por recursos para a sustentação de atividades 

acadêmicas. Essa conjuntura se traduz em sobrecarga, disputas e conflitos, que podem se 

desenvolver no dia a dia atravessando o ambiente acadêmico e formando um uníssono frente 

às possibilidades de adoecimento, isso porque o conflito é constitutivo no ambiente social, 

institucional e, assim, acadêmico. A questão é que, diante da escassez, da precarização e da 

sobrecarga, o conflito se exacerba em disputas internas de sobrevivência no trabalho. 

Para facilitar e localizar os docentes respondentes em seus agrupamentos, foi 

necessário concentrarmos suas especialidades nas áreas distintas indicadas pela tabela da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2020). Importa 

salientarmos que não pretendemos, neste estudo, investigar as peculiaridades de cada 

departamento como também os adoecimentos de maior relevância nesses grupos, e sim 

identificar a participação e o interesse de cada área com o tema exposto neste estudo.  
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Com o objetivo de reconhecermos a área de atuação acadêmica e o departamento que 

a ela está vinculado, foi realizada a seguinte sistematização representada na Tabela 4 a partir 

da pergunta de número 3 do questionário (em anexo). 

 

Tabela 5 – Detalhamento dos participantes por área e departamentos da UFSJ 

Área Departamento Total de docentes 

por área 

Respondentes 

 

Percentual de 

respondentes por área  

     

Biológicas DCIAG DCNAT 

DEALIDEFLO  

DZOO 

124 

 

*3 doc. substitutos 

19 15,3% 

Exatas DAUAP  DCTEF  

DECAC DECEB   

DCOMP  DEFIM 

DEGEO DEMAT 

DEMEP DEPEB  

DEPEL DETEM 

DEQUI DTECH 

DQBIO  

385 

 

 

 

 

 

 

*3 doc. substitutos 

46 11,9% 

Humanas DEACE DECED  

DEFIME DECIS  

DELAC DEMUSI  

DEPSI 

143 22 15,3% 

Saúde CCO  

DECEFS DEMED 

211 18 

 

8,5% 

*N. I. -  02 - 

Total 31 863 107 12,3% 

*Departamento Não Identificado 

Fonte: tabulado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

A UFSJ está presente em quatro cidades e possui unidades acadêmicas, que somam 33 

departamentos. Nossos dados indicam que 31 departamentos participaram da pesquisa, tendo, 

assim, um alcance diversificado de respondentes da UFSJ. Dos setores participantes, o maior 

número de docentes em relação ao percentual total de servidores vinculados a cada área da 

educação se concentrou na área de ciências humanas com 15,3% e ciências biológicas com 
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15,3%, seguido pelas ciências exatas com 11,9% de participantes e ciências da saúde com 

8,5% de docentes respondentes tendo um total de 12,3% do quantitativo de 863 docentes na 

UFSJ. Apenas dois departamentos e um curso do CCO não participaram da pesquisa.  

Não faz parte da pesquisa, para este momento, discutir por que o percentual de 

participação dos docentes das áreas citadas foi mais ou menos significativo ou analisar quais 

foram as motivações que os levaram a responder ao questionário. Todavia, elencamos que 

essa característica motiva, em outra oportunidade, estudos que possam buscar essas respostas. 

Após apresentarmos o perfil dos docentes que participaram do estudo e os 

adoecimentos que compartilharam por meio do questionário, daremos seguimento à 

apresentação das informações construídas acerca do questionário aplicado, no qual questões 

relacionadas à saúde do docente e seu ambiente de trabalho serão apresentadas a partir do 

discurso compartilhado.  

 

4.2 Adoecimentos apresentados pelos docentes da UFSJ  

 

Nesta categoria, referimo-nos aos adoecimentos apresentados pelos docentes da UFSJ 

compilados no Quadro 3. As informações apresentadas foram construídas a partir das 

perguntas 1, 2 e 5 a 13 do questionário (em anexo). Os adoecimentos são apresentados de 

acordo com o gênero e a idade dos servidores. Importante salientarmos que esses números 

apontam ao quantitativo de docentes respondentes, sua idade e qual acometimento à saúde foi 

indicado no questionário. 

 

Quadro 3 – Relação entre gênero, idade e adoecimentos por sistema fisiológico 

Gênero Mulheres Homens Total 

Idade 25-35 36-45 46-55 56-65 >66 25-35 36-45 46-55 56-65 >66  

Sist. Respiratório 04 07 08 01 00 01 12 04 01 01 39 

Saúde Mental 02 08 07 02 00 01 04 01 02 00 27 

Sist. Muscular 00 05 04 02 00 00 07 06 02 00 26 

Sist. Digestório 00 04 03 01 00 01 04 03 00 00 16 

Sist. Urinário 00 03 01 00 00 00 04 01 01 00 10 

Saúde Bucal 00 03 05 00 00 00 02 00 00 00 10 

Visão 01 01 01 00 00 00 01 02 02 01 09 



    96 

 

 

Ouvido 00 00 02 01 00 01 00 03 01 00 08 

Sist. Circulatório 01 02 02 00 00 00 01 00 00 00 06 

Fonte: tabulado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

A disposição dos dados no Quadro 3 possibilita uma visualização geral dos 

participantes, em que podemos identificar os adoecimentos mais recorrentes (em destaque) 

nos docentes da UFSJ e que abrangem todas as idades. Para este momento, o adoecimento 

principal envolve o sistema respiratório, seguido pela saúde mental e os sistemas muscular e 

digestório.  

No Quadro 3, ao considerarmos a divisão por meio do gênero, é interessante 

identificarmos que tanto as mulheres quanto os homens apresentam os seguintes 

adoecimentos: em primeiro lugar, o sistema respiratório, seguido pelo musculoesquelético, 

saúde mental e, por fim, o sistema digestório. Relevante destacarmos que, para a saúde 

mental, as mulheres acometidas estão em maior número ao serem comparadas com os 

homens, que sobressaem nos acometimentos ao sistema muscular. Por outro lado, os homens 

e as mulheres se assemelham nos adoecimentos relacionados aos sistemas respiratório e 

digestório. 

A transição da mulher do lar para o mercado de trabalho não a liberou das 

responsabilidades domésticas. Mesmo para aquelas de classe média, que podem usufruir de 

ajuda, geralmente de outra mulher nas atividades domésticas, fica, para elas, em sua maioria, 

a responsabilidade pelo gerenciamento das atividades do lar. Para a profissional docente, não 

é diferente. Além das atividades acadêmicas, somam-se as funções de mãe, companheira e 

gestora do lar em atividades de trabalho, que ultrapassam, semanalmente, sete horas e meia às 

atividades dos homens, aproximadamente. Além disso, a luta constante pela desigualdade de 

gêneros no campo do trabalho, aliada à necessidade de demonstrar competências 

profissionais para se manter no espaço profissional, desgasta, emocionalmente, a mulher. 

Nesse aspecto, há indicações de um maior adoecimento entre elas (MACÊDO, 2020; 

ARAÚJO; PINHO; MASSON, 2019). Dessa forma, podemos observar que as informações 

compartilhadas pelo questionário indicam que 19 mulheres apresentaram algum adoecimento 

relacionado à saúde mental, enquanto para os homens somam-se oito docentes adoecidos. 

Ao longo do texto, verificamos que o ambiente universitário tende a aliar-se ao 

cenário de trabalho, que, em constante mudança, tem atendido ao mercado do capital. Todas 

as modificações externas, que envolvem a inovação constante de formas de trabalho, têm 
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atingido a comunidade acadêmica e, consequentemente, inserindo mais competências e 

intensificando as horas de trabalho do professor e da professora. 

Baião e Cunha (2013) advertem que a docência é uma atividade complexa e apresenta 

uma série de saberes intelectuais próprios, que demandam sapiência dos profissionais ao 

desenvolverem seu trabalho. Além disso, a ampliação da jornada de trabalho pode interferir 

na vida e saúde desses profissionais, o que pode levá-los a desenvolver doenças ocupacionais. 

Os autores advertem que esse adoecimento pode ser físico ou psíquico e, em alguns casos, 

leva ao abandono do emprego.   

Toda profissão tem suas complexidades e peculiaridades, saberes distintos e 

necessários, que compreendam as especificidades profissionais. No tocante ao trabalho 

docente, a complexidade que o envolve pode ser compreendida a partir das inúmeras 

responsabilidades, que a compõem, sejam nas atividades prescritas, sejam nas atividades 

reais, que podem ultrapassar as habilidades, previamente, construídas pelos professores e 

professoras e precarizar as condições de trabalho no espaço acadêmico, o que pode 

desencadear adoecimentos a partir do ambiente de trabalho. Nesse segmento, importa 

compreendermos o conceito de doenças ocupacionais que a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, determina em seu Art. 20:  

 

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes 

entidades mórbidas: I - doença profissional, assim entendida a produzida ou 

desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e 

constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social. II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 

desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e 

com ele se relacione diretamente, constate da relação mencionada no inciso I 

(BRASIL, 1991, p. 13).  
 

A referida Lei estabelece que a doença ocupacional é reconhecida quando, 

comprovadamente, é desenvolvida a partir do ambiente de trabalho e que envolva, nesse 

sentido, determinantes, que subsidiem esse evento. O processo de reestruturação produtiva foi 

desencadeado a partir da década de 1990 e trouxe consequências ainda pouco conhecidas 

para a saúde do trabalhador. Ao inserir novas formas de produção e tecnologias, aliada às 

“diferentes form s de org nização e gestão, relações e formas de contrato de trabalho, que se 

refletem sobre o viver, o  doecer e o morrer dos tr b lh dores” ( RASIL, 2001, p  19), esse 

texto, ainda, refere que a infinidade de formas de trabalho interfere no padrão de vida e, 

consequentemente, reflete no adoecimento do trabalhador. 
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O Manual de doenças relacionadas ao trabalho diz que, para um adequado ambiente 

laboral, é necessária a avaliação e/ou a adequação de vários condicionantes, que irão 

sustentar a estabilidade da saúde do trabalhador, a saber: condicionantes sociais e 

econômicos, tecnológicos e organizacionais, controle dos fatores de risco (químico, físico, 

biológico e mecânicos e os que decorrem da organização do trabalho), bem como atentar para 

as mudanças nas relações de trabalho e suas complexidades naturais a partir de uma investida 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. Todos os trabalhadores fazem parte de uma 

dinâmica social, política e econômica em uma constante transformação. Por esse ângulo, 

percebemos que todo e qualquer ambiente de trabalho, que não se adeque às condições 

propostas no Manual de doenças relacionadas ao trabalho, poderá, eventualmente, se tornar 

um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças ocupacionais e/ou riscos de 

acidente laboral (BRASIL, 2001). 

Importante é que esse viés relacionado ao adoecimento laboral seja esclarecido, uma 

vez que, ao fixar o olhar apenas na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, entendemos que a 

possibilidade de adoecimento no trabalho se limita a condicionantes e determinantes 

objetivos, palpáveis, sugerindo uma dificuldade em reconhecer que outros condicionantes e 

determinantes subjetivos possam causar danos à saúde (BRASIL, 1991). 

Nesse contexto, o  apresenta os adoecimentos vivenciados pelos docentes da UFSJ e 

que, de forma isolada, não caracterizam, legalmente, uma doença ocupacional, mas 

fragilizam o profissional, enfraquecem sua capacidade produtiva e podem sinalizar 

dificuldades laborais quando externadas organicamente. Os acometimentos listados pelo 

questionário foram selecionados a partir dos referenciais teóricos relacionados ao 

adoecimento docente, que mais se destacam nessa comunidade profissional.  

As doenças relacionadas ao trabalho docente acometem todos os sistemas orgânicos, 

sendo mais evidentes na saúde mental, seja por meio da depressão, distúrbios mentais e/ou 

exaustão emocional, cefaleia, ansiedade, estresse e distúrbios do sono entre outros 

acometimentos menos mencionados. Já no sistema circulatório, a patologia mais comum 

envolve a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (pressão alta) e doenças coronarianas. Para o 

sistema musculoesquelético, as disfunções musculoesqueléticas são as mais citadas, 

indicando as dorsalgias, lombalgias e tendinites entre outros acometimentos, que inibem, por 

meio de dores, os movimentos naturais do corpo humano. Além disso, doenças respiratórias e 

que também envolvam a voz, gastrointestinais e geniturinárias são indicadas pelos docentes. 
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Dentre os acometimentos apresentados pelo referencial teórico, os mais citados pelos 

docentes abrangem as doenças mentais e musculoesqueléticas (BAIÃO; CUNHA, 2013; 

MORENO et al., 2016; OLIVEIRA; PEREIRA; LIMA, 2017). 

Entre os 107 participantes, 37 docentes indicam ter se ausentado do trabalho devido a 

adoecimentos, que envolvam o sistema respiratório. Nesse grupo, as doenças mais presentes 

se concentram nas gripes e resfriados, faringites ou laringites, rinites ou sinusites, bronquites, 

asmas e pneumonias, seguidos por acometimentos à saúde mental em 27 docentes, que 

compreendem enxaqueca, estresse, esgotamento mental, ansiedade, desmotivação e apatia, 

depressão, dores de cabeça e irritabilidade, seguidas por alterações do sono, pânico e, por 

fim, alterações de humor. No terceiro momento, foram apresentados acometimentos no 

sistema muscular em 26 docentes, que indicaram cervicalgia, lombalgia, dor na coluna, dores 

nos braços e pernas, artrite, artrose, tendinite, bursite, capsulite, fibromialgia, hérnia de disco, 

fissuras, rompimento de tendões e ligamentos e fraturas. 

Neste contexto, o Quadro 3 trouxe informações quanto ao adoecimento docente 

indicando o gênero e a idade de cada profissional e elucidou quanto aos adoecimentos 

apresentados, que envolveram os sistemas digestório e urinário, e as instabilidades na saúde 

bucal, na visão, no ouvido e no sistema circulatório. Fundamental enfatizarmos que esses 

acometimentos à saúde dos docentes da UFSJ corroboraram aqueles apresentados pelo 

referencial teórico, em que Oliveira, Pereira e Lima (2017), Moreno et al. (2016) e Baião e 

Cunha (2013) indicam as doenças mentais, musculoesqueléticas, respiratórias e circulatórias  

entre outras relacionadas ao adoecimento nos profissionais docentes.  

O Gráfico 6 apresenta os adoecimentos por ocorrência a partir do número de 

adoecimentos por sistema fisiológico associados a área de ensino. 
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Gráfico 6 – Ocorrências a partir do número de adoecimentos por sistema fisiológico 

 

Fonte: tabulado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

O Gráfico 6 apresenta as doenças que mais acometeram os docentes. Ao 

considerarmos os grupos a partir do campo de conhecimento, o adoecimento relacionado ao 

sistema muscular compreendeu o maior número de ocorrências, em que 48 docentes das 

ciências biológicas, 15 docentes das exatas, 12 docentes da área de humanas e quatro da 

saúde indicaram acometimentos totalizando 79 docentes. Lima e Lima-Filho (2009, p. 71-72) 

corroboram esse resultado ao referirem:  

 

Os problemas associados à saúde física,  à  saúde  mental  e  às  doenças  

relacionadas  ao trabalho,  respectivamente,  mais  citados  pelos  entrevistados,  

estão  associados  à  sobrecarga ocupacional [...] As  queixas  musculoesqueléticas  

–  dor  nas  costas,  dor  nas  pernas,  dor  nos  braços  – podem  estar  relacionadas  

ao  fato  dos  professores  permanecerem  por  longos  períodos  de  pé (escrever  em  

quadro  de  giz),  carregar  material  didático  para  salas  de  aulas,  ser  responsável 

pela  instalação  de  recursos  audiovisuais,  deslocamento  constante  de  um  prédio  

para  outro  e inadequação  das  mesas  e  cadeiras. 

 

Na mesma passagem, os autores relatam que o adoecimento mental foi a segunda 

queixa mais relatada em sua pesquisa, o que é indicado por nosso estudo, no qual o maior 
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número de adoecidos compõe as ciências exatas com 23 docentes acometidos, seguidas pelas 

ciências humanas com 21 docentes adoecidos, 19 docentes da biológicas e 15 docentes da 

área da saúde, somando 78 professores e professoras com alguma variedade de acometimento 

à saúde mental.  

Codo (1999) mostra preocupação com a saúde mental e como o número de adoecidos, 

entre professoras e professores, tem crescido. Na perspectiva do espaço de trabalho docente, 

o autor refere: 

 

O fator nocivo do trabalho não está na dedicação, no empenho, mas nas condições, 

na organização e na relação com o trabalho. Problemas nestas três ordens podem 

provocar carga mental mesmo que a quantidade de trabalho e o número de horas 

trabalhadas sejam bastante razoáveis.  [...] Não é o trabalho per si que faz mal ao 

trabalhador, mas os modos como ele se realiza. [...] Não é possível pensar em carga 

mental do trabalho sem pensar no próprio trabalho que a está gerando, sem olhar 

para como o trabalho está organizado, dividido, distribuído e sem pensar em qual o 

lugar que cada trabalhador ocupa no conjunto do processo que resulta num produto 

final (CODO, 1999 p. 282, 284 grifo do autor). 

 

A ocorrência que se segue está relacionada ao adoecimento respiratório com 66 

docentes adoecidos, em que 36 são das ciências exatas, 16 das ciências humanas e 14 das 

ciências biológicas, corroborando o estudo de Lima e Lima-Filho (2009), que traz o mesmo 

resultado para os adoecimentos, a saber: acometimentos no sistema muscular, seguidos pela 

saúde mental e acometimentos no sistema respiratório. Já para Gasparini, Barreto e Assunção 

(2005), a saúde mental é a primeira citada pelos docentes como fator adoecedor, seguida 

pelas doenças do sistema respiratório e do sistema muscular. Apesar de as posições dos 

adoecimentos se inverterem nas duas pesquisas, a saber: Lima, Lima-Filho (2009) e 

Gasparini et al. (2005), podemos identificar que os resultados apresentados pelos autores 

corroboram os resultados apresentados por este estudo ao indicarem que os três sistemas 

citados são os mais acometidos ao se tratar de adoecimentos relacionados aos  professores e 

professoras. Importante ressaltarmos que áreas de ensino distintas apresentaram relevância 

maior ou menor em acometimentos distintos. Esse resultado pode indicar alguma variável 

relacionada à área de conhecimento e trabalho, que aumente o risco para os adoecimentos 

descritos. Para investigar a possibilidade desse fenômeno, fazem-se necessários novos 

estudos.  

Os sinais de desequilíbrio físico, que podem evoluir para o adoecimento laboral, estão 

presentes nas mais diversas profissões. Em se tratando do docente, devemos considerar, para 
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além do desgaste físico relacionado a longas jornadas de trabalho nos mais diversos 

ambientes, o desgaste mental, que pode envolver muitas horas de estudo e trabalho, além das 

demandas administrativas. O acometimento à saúde dos docentes envolve um problema 

social, que deve ser considerado. O desgaste oportunizado pela profissão vai além dos 

compromissos acadêmicos. Por vezes, o docente é envolvido em situações e conflitos sociais, 

que chegam até a sala de aula (SIQUEIRA; BOARINI, 2018).  

Existem outras situações relacionadas à saúde, que requerem o afastamento laboral até 

que os eventos, seja do servidor ou de um familiar, possam alcançar uma estabilidade. O 

Gráfico 7 traz informações relacionadas a esses eventos, que foram apresentados a partir da 

questão 14 do questionário: “Você j  se  usentou do tr b lho por outros motivos rel cion dos 

à s úde?” 

 

Gráfico 7 – Afastamentos por outros acometimentos à saúde, licença maternidade e 

licença para acompanhar familiar 

 

Fonte: tabulado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

 Ainda neste tópico, relacionado aos adoecimentos apresentados pelos docentes da 

UFSJ, é essencial destacarmos outras ocorrências, que envolvam o licenciamento do docente. 

Nessa perspectiva, as cirurgias programadas permitem uma organização prévia por parte do 
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docente e do departamento. Já as cirurgias de urgência e acidentes dentro ou fora do espaço 

laboral fogem a qualquer medida de organização prévia. No caso de acidentes, é considerado 

acidente de trabalho se acontecer no trajeto que conduz o servidor ao trabalho, seja no 

deslocamento de ida, volta, intervalos de descanso ou a serviço da Instituição. No caso do 

acidente indicado pelo Gráfico 7, a ocorrência não foi caracterizada como acidente de 

trabalho segundo o relato do respondente. 

A licença maternidade e/ou paternidade é concedida ao servidor desde que 

comprovada, via documentação, seja de filhos naturais ou filhos adotivos, e se constitui em 

um período de afastamento, que é amparado legalmente e pode se planejar, a partir do 

departamento, a contratação de docente substituto, uma vez que o período de afastamento 

demanda um tempo maior no cuidado do recém-chegado. No caso de licenças para 

acompanhar familiares doentes ou Pessoa com Deficiência (PcD), o afastamento, também, 

pode ser concedido desde que comprovado e aprovado pela perícia médica institucional. 

Alguns desses licenciamentos são de períodos mais longos e têm normativas específicas. 

Contudo, a UFSJ não apresenta um copilado dessas situações separando o servidor técnico-

administrativo dos servidores docentes e limitando a análise, como já dito anteriormente no 

capítulo três.  

Considerando a literatura científica, Andrade e Cardoso (2012) corroboram Carlotto e 

Palazzo (2006) ao indicarem que o trabalho docente está entre as profissões mais estressantes 

e pode levar o professor e a professora ao adoecimento mental. Ao considerarmos o elevado 

sofrimento mental nessa categoria profissional, que foi demonstrado por este estudo como o 

segundo maior acometimento entre os respondestes da UFSJ, nossa pesquisa abordou a saúde 

mental com mais duas questões aos docentes dessa IFES, a saber: na pergunta 15 do 

questionário – “Você j  fe  ou f   consult  com o psicólogo ou psiqui tr ?” –, a 

possibilidade de buscar ajuda por meio dos profissionais psicólogos e/ou psiquiatras para 

melhor compreensão e gerenciamento dos conflitos, que, porventura, acompanham sua vida, 

é uma forma de autocuidado. Já na pergunta 16, é questionado ao docente: “Nest s consult s 

quão presente é   su  f l  sobre o tr b lho?” Falar sobre o universo do trabalho traz a 

possibilidade de dialogar sobre os conflitos e construir estratégias para esse enfrentamento. 

Dessa forma, o Gráfico 8 traz informações relacionadas às perguntas 15 e 16 do questionário. 
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Gráfico 8 – Consultas com psicólogo ou psiquiatra 

 

Fonte: tabulado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

 No Gráfico 8, podemos identificar que, entre os 107 docentes respondentes, 28 

homens e 34 mulheres fazem ou já fizeram consulta com psicólogo ou psiquiatra. Já 33 

homens e 12 mulheres não cogitaram buscar ajuda profissional. Notamos que o quantitativo 

de mulheres que buscaram cuidados para saúde mental é maior do que o quantitativo de 

homens. Observamos que o tema “tr b lho” é dimensão presente dur nte os  tendimentos. 

Dos 62 docentes que buscaram ajuda psíquica profissional, 57 indicam que, em algum 

momento do tratamento, foram levantadas questões relativas ao trabalho. Já cinco docentes 

referem que nunca discutiram o tema “trabalho” em suas consultas.  

Codo (1999, p. 111) refere que o tr b lho é um  “ tivid de hum n  nobre e muito 

especi l”, em que o indivíduo participa da transformação material ou imaterial de um 

produto, que pode modificar ideias ou espaços. Daí, resulta a importância do trabalho na 

construção e vida das pessoas. O trabalho é essencial ao envolver perspectivas de bem-estar 

pessoal para o trabalhador e, consequentemente, para sua família e traz aspectos positivos, 

como a geração de renda e a inclusão dos sujeitos nos segmentos sociais (BRASIL, 2018; 

CODO, 1999). 
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Por outro lado, o investimento de tempo, aliado às dificuldades advindas do ambiente 

e falta de reconhecimento, tende a envolver o trabalhador em situações de mal-estar e 

sofrimento, levando a sinais e sintomas, que podem se traduzir emocionalmente. Nessa visão, 

o mesmo autor faz o seguinte questionamento:  

 

Mas, e o investimento emocional, aquele que retornava no momento da 

reapropriação do produto, que, em última instância, é o reconhecimento de si 

mesmo enquanto parte da humanidade?  

Acontece que, para o ser humano, não é possível investir somente a energia física 

quando realiza um trabalho: a relação não é nem pode ser meramente objetiva. Ali 

estão depositadas suas alegrias, suas insatisfações, suas queixas e sonhos, enfim, a 

subjetividade que não se pode deixar guardada na gaveta antes de sair de casa toda 

manhã para ir trabalhar, tal e qual fosse seu trabalho uma relação direta com a 

natureza.  

Quando não há espaço para que se dê vazão a essa afetividade, quando não é 

possível o reconhecimento do próprio esforço no produto final, ameaçando a 

identidade do trabalhador, ele sofre. 

Torna-se óbvio que esta relação com o produto do trabalho só é possível caso seu 

trabalho não seja fragmentado e caso ele tenha autonomia e controle durante o 

processo de produção (CODO, 1999, p. 115).  

 

 Reconhecer a necessidade de buscar ajuda, seja pelo tratamento psicológico ou 

psiquiátrico, indica, por parte do docente, a possibilidade de estar vivenciando conflitos e o 

desejo de compreender e administrá-los, seja no autoconhecimento, seja nas relações sociais 

cotidianas, seja nas relações de trabalho, familiares e/ou afetivas. Vieira (2013, p. 124) 

salienta que há uma dificuldade no público em geral de reconhecer o sofrimento mental no 

espaço laboral e que: 

 

Não havendo reconhecimento público quanto ao adoecimento mental, só resta ao 

trabalhador buscar uma saída individual recorrendo à ajuda médica e à 

medicalização, e não um psicólogo ou psiquiatra, por exemplo, pois o sofrimento 

psíquico é visto como algo que não se sustenta como motivação para o afastamento 

(licença-saúde). Essa situação disfarça e desqualifica o sofrimento mental, 

deslocando o conflito entre o homem e o trabalho para um terreno mais neutro, o do 

adoecimento. 

 

A partir das considerações até aqui compartilhadas, chegamos à questão, que orienta 

boa parte desta discussão. Na pergunta 17, questionamos: “Você reconhece  lgum  

 ssoci ção entre  s doenç s  present d s  cim  e o seu tr b lho?” Para aqueles que 

reconhecem essa relação, foi perguntado, em seguida, na questão 18: “Você identific   lgum  

situação específica do seu trabalho que pode tê-lo(l ) lev do  o  doecimento? Qu l foi el ?” 

Os resultados estão apresentados no Gráfico 9.  
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Gráfico 9 – Associação entre adoecimento e trabalho 

 

Fonte: tabulado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

As respostas relacionadas à questão 17 apontaram 42 docentes que reconhecem 

associação entre as doenças apresentadas e o seu trabalho, seguidos por 21 que, por vezes, 

reconhecem essa associação, sendo que 45 docentes não acreditam nessa possibilidade. 

Podemos observar que os quantitativos de professoras que se somam entre as que 

reconhecem a associação entre o trabalho e o adoecimento superam o número de professores 

no mesmo contexto. Macêdo (2020, p. 2), ao comentar Porto (2008), diz:  

 

No entanto, vale lembrar, aqui, que a responsabilidade pelo trabalho doméstico 

formal ou não, ainda é, no Brasil, exclusivamente destinada às mulheres, 

representando uma desigualdade entre os gêneros masculino e feminino. Esse 

trabalho é marcado por dor, opressão e adoecimento, principalmente diante da 

naturalização da posição subalterna que a mulher ocupa na sociedade e na 

hierarquia da estrutura familiar tradicional, que a leva à exaustão diante dos 

cuidados requisitados por todos os membros da família. Muitas vezes, a própria 

mulher internaliza, nas relações de poder vigentes na sociedade, que cabe a ela a 

obrigação desses afazeres, dispensando muito pouco tempo para cuidar de si 

mesma, descansar ou buscar meios de lazer. 
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Nesse sentido, notamos que as mulheres, ao assumirem compromissos que vão além 

do espaço de trabalho, tendem a uma percepção mais abrangente, enquanto os homens que 

concordaram com a associação entre trabalho e adoecimento são pontuais. Isso porque, ao 

responderem à questão 18, 27 professores afirmaram que podem apontar uma situação 

específica para o risco de desenvolver adoecimento no espaço de trabalho. Mais uma vez, 

podemos perceber que as impressões das professoras são mais amplas. Além dos 

compromissos profissionais, assumem demandas externas ao trabalho, o que pode acentuar a 

percepção das mulheres ao somarem profissão, família e compromissos sociais, enquanto a 

percepção dos professores indica uma situação mais objetiva vivida no contexto do trabalho. 

Entretanto, as percepções dos docentes se completam ao perceberem disparadores que podem 

influenciar na estabilidade da saúde. 

Já na questão 18, 46 docentes concordam que alguma situação específica vivenciada 

no trabalho pode ter desencadeado fatores que os levaram ao adoecimento e acrescentam: 

“[   ] Qu l foi el ?” Esse questionamento, acompanhado pela questão 21: “Você gostaria de 

acrescentar alguma informação ou sugestão a este questionário?”, serão apresentados e 

discutidos no último tópico deste estudo. 

No tópico seguinte, consideramos importante evocar o processo de trabalho docente e 

as complexidades que envolvem essa dinâmica, para que, assim, haja compreensão acerca 

desse campo de trabalho e da possibilidade dos riscos à saúde docente, que possam ser 

desencadeados nesse espaço.  

 

4.3 Trabalho docente e adoecimento   

 

Ao considerarmos que para o desenvolvimento do trabalho docente há complexidades 

no ambiente que devam ser atendidas, como foi abordado no capítulo 3, a organização do 

espaço contribui tanto para as relações sociais necessárias nessa comunidade como para 

organizar grupos distintos para a construção do saber. Todavia, para que essa ação seja 

efetivada, é preciso compreendermos o processo de trabalho docente e os arranjos necessários 

para que se desenvolva, uma vez que, a partir da organização do ambiente escolar, o trabalho 

docente pode ser melhor desenvolvido. Tardif (2014, p. 123) pontua:  

 

Como todo trabalho humano, o ensino é um processo de trabalho constituído de 

diferentes componentes que podem ser isolados abstratamente para fins de análise. 
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Esses componentes são o objetivo de trabalho, o objeto de trabalho, as técnicas e os 

saberes dos trabalhadores, o produto do trabalho e, finalmente, os próprios 

trabalhadores e seu papel no processo de trabalho. A análise de tais componentes 

objetiva evidenciar seus impactos sobre as práticas pedagógicas. 

 

São muitos os requisitos para que o processo do trabalho docente se desenvolva. 

Partindo do objetivo, ele se constrói a partir de projetos pedagógicos a serem realizados por 

um longo prazo de dedicação. Deve-se esperar bons resultados, porém estes não dependem 

apenas do docente. Eles partem de uma parceria aluno-professor(a), na qual devem ser 

considerados, também, os recursos materiais para que essa parceria se realize. O objeto de 

trabalho é, principalmente, humano e exige complexidade, comporta a liberdade, mas ao 

mesmo tempo oferece alguma resistência e, assim como o objetivo, não se realiza sem a 

parceria dos atores principais. Os saberes envolvidos no processo não têm limites. A cada 

necessidade de conhecimento, o docente vai à busca sempre em um processo incessante de 

aprendizado. Por fim, mas não um fim de fato, o produto do trabalho que está diretamente 

relacionado com o educando, é imaterial, difícil de ser observado e medido e, muitas vezes, 

só é percebido muito tempo depois (TARDIF, 2014). 

Toda a descrição feita do processo de trabalho envolve os docentes. Por mais 

detalhamentos que aqui sejam compartilhados, dificilmente se esgotarão as complexidades 

que envolvem essa profissão. Mas, é urgente elencarmos quanto ao trabalho docente nas 

universidades públicas brasileiras, uma vez que, nessa instituição, o processo de trabalho 

abrange uma infinidade de responsabilidades; entre elas, podemos citar as assembleias 

departamentais e os conflitos que povoam esse espaço, e os cargos de gestão, que 

correspondem à boa parte da carga horária de trabalho docente e são um gargalo com 

inúmeras dificuldades para sua boa execução. Importa ressaltarmos que os cargos de gestão, 

por vezes, não são, explicitamente, compreendidos como atribuição docente no ensino 

superior público brasileiro, o que incorre em pouca disponibilidade e interesse, em alguns 

casos, e geram práticas de escalas e rodízio para ocupar coordenações de cursos e 

departamentos. Por outro lado, são esses espaços de gestão, que oportunizam o trabalho 

coletivo na Universidade em diálogo e com a participação na Reitoria e Pró-reitorias e demais 

instâncias executivas, consultivas e deliberativas de construção dos rumos da vida 

universitária, espaços, então, centrais de decisão e organização do trabalho docente. 

Ainda nesse contexto, a responsabilidade por orientações em curso de graduação e 

pós-graduação, pode, eventualmente, construir relações conflituosas entre alunos e docentes, 
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além da necessidade de selecionar monitores, bolsistas e orientandos e a organização e 

execução de projetos e eventos. Acrescenta-se a esse cenário o docente como protagonista na 

captação de recursos e no levantamento de orçamentos e compra de livros e materiais para o 

departamento. O docente, na universidade pública brasileira, ultrapassa os limites do ensino, 

pesquisa e extensão liderando para a manutenção e funcionamento da universidade pública. 

Reforçamos que as competências para essa profissão são inúmeras e manter-se em equilíbrio 

nem sempre será conseguido por todos os profissionais da academia ao considerarmos que a 

responsabilidade pela estabilidade no ambiente acadêmico é um compromisso de todos, 

incluindo a própria instituição e o sistema societário. 

Em um ambiente tão complexo, o equilíbrio pode ser desestabilizado frente às 

dificuldades, que, porventura, aconteçam na rotina do profissional docente. Neste momento, é 

fundamental salientarmos o que Canguilhem (2009, p. 12) considera equilíbrio e, por 

conseguinte, envolve a saúde:  

 

A natureza (physis), tanto no homem como fora dele, é harmonia e equilíbrio. A 

perturbação desse equilíbrio, dessa harmonia, é a doença. Nesse caso, a doença não 

está em alguma parte do homem. Está em todo o homem e é toda dele. As 

circunstâncias externas são ocasiões, e não causas. [...] A doença não é somente 

desequilíbrio ou desarmonia; ela é também, e talvez sobretudo, o esforço que a 

natureza exerce no homem para obter um novo equilíbrio. 

 

Ainda nesse contexto, Canguilhem (2009, p  71) di  que “  fronteir  entre o norm l e 

o p tológico” é distint  p r  c d  indivíduo. Não podemos considerar que esses limites sejam 

os mesmos para todos. Busc r   ex tidão de “onde começ    doenç  e termin    s úde” evoc  

uma inconsistência e não atende, simultaneamente, à coletividade; daí, a concepção de 

processo saúde-doença e seus determinantes sociais. 

Dessa forma, o sofrimento pode estar nos espaços acadêmicos ao considerarmos “ s 

pressões, contradições e impasses da vida universitária, em uma sociedade individualizada da 

produção e do desempenho” (LEÃO; IANNI; GOTO, 2019 p. 2). Nesse cenário, onde há 

diversos desencadeadores para o desgaste emocional, a percepção e/ou o reconhecimento do 

processo de sofrimento pode(m) não ser percebido(s) e/ou admitido(s) em tempo de evitar o 

adoecimento. Os limites são tênues na preservação do equilíbrio e da saúde.  

Nessa perspectiva, a questão 17, apresentada no questionário (em anexo) e 

representada pelo Gráfico 10, traz o questionamento relacionado à percepção dos docentes 

quanto à associação entre o seu trabalho e as doenças apresentadas por eles, além das 
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conjecturas que envolvem a possibilidade de desenvolver adoecimentos a partir das 

características descritas ao longo do texto.  

 

Gráfico 10 – O docente reconhece a associação entre as doenças apresentadas e o 

trabalho 

 

Fonte: construído por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

Dos 107 respondentes, 42 concordam com a possibilidade de relação entre seu 

adoecimento e o ambiente de trabalho, 21 acreditam que, talvez, essa relação seja 

estabelecida e 44 não acreditam na possibilidade da relação entre seu adoecimento e o 

ambiente de trabalho. Não podemos afirmar que, para todos os docentes, o ambiente de 

trabalho seja nocivo à saúde. Havemos de considerar que parte desses profissionais consegue 

gerenciar sua vida profissional de modo saudável mesmo que revezes e conflitos advenham 

do ambiente acadêmico.  

No entanto, para Amaral, Borges e Juiz (2017), muitos profissionais docentes buscam 

se adequar à organização do trabalho e constroem estratégias de defesa para evitar ou atenuar 

o sofrimento e, assim, vivenciar a rotina laboral. O profissional fica, então, entorpecido e não 

percebe a possibilidade de estar em sofrimento, o que pode levar ao adoecimento.  

Para Seligmann-Silva (2011), o conceito do processo saúde-doença está diretamente 

relacionado ao continuum da multiplicidade de fenômenos ao longo da vida. Os processos 
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vivenciados podem predispor tanto maior vitalidade quanto maior fragilização à saúde das 

pessoas ao considerarmos as variadas realidades sociais e econômicas de cada indivíduo.  

Evidenciam, enfim, que ignorar a realidade de vida das pessoas traduz de forma incompleta o 

processo saúde-doença vivenciado ou em curso. 

Codo (1999) refere que, com o suporte social, que parte do cotidiano da vida, seja nos 

momentos de lazer, na hora do cafezinho no trabalho ou nas conversas aleatórias, o convívio 

pode trazer benefícios curativos para aqueles que passam por tensões das mais variadas. Por 

outro lado, o contrário pode estabelecer dificuldade nas relações cotidianas e falta de 

relacionamentos profissionais saudáveis, que servem de apoio no dia a dia, tende a 

oportunizar momentos de solidão. Diferente dos ambientes escolares que acolhem os ensinos 

fundamental e básico, onde os docentes podem se encontrar na sala dos professores e podem 

ali exteriorizar, mesmo que de forma superficial, seus anseios e dificuldades relacionados à 

docência, na universidade boa parte dos docentes possuem salas individuais. Entre idas e 

vindas aos compromissos acadêmicos retornam a esse espaço, onde as oportunidades de 

diálogo recreativo são eventuais.  

A rotina diária do docente na universidade pode ser ambientada por muitas pessoas e 

ao mesmo tempo ser solitária. As percepções do espaço universitário podem ser nocivas à 

saúde e sentidas, pontualmente, por cada um daqueles, que ali realizam o trabalho acadêmico. 

Vivemos em um ambiente macrossocial, atrelados às formas de governo, políticas sociais e 

contexto socioeconômico entre outros aspectos que envolvem toda a população. Por outro 

lado, também, vivemos no ambiente microssocial, onde oportunidades de trabalho, contexto 

familiar e objetivos pessoais, entre outras situações, permeiam a vida de cada indivíduo. 

Nesse conjunto, é impossível separarmos sentimentos e sensações para cada experiência no 

cotidiano. Assim, a multiplicidade de vivências pode ou não estar relacionada com a 

possibilidade de adoecimento. Nesse emaranhado de perspectivas, o trabalho tem 

estabelecido grande relevância no processo saúde-doença, que alcança o indivíduo, seja na 

saúde física ou mental (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

Ao considerarmos as condições que envolvem a vida do trabalhador docente e que 

abrangem tanto o contexto socioeconômico quanto o familiar e o profissional, 

compreendemos que experienciar momentos de adoecimento pode fazer parte da vida dos 

docentes da UFSJ. Para esses momentos, é preciso buscarmos alternativas, que subsidiem o 

tempo necessário para restabelecer a saúde. 
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No capítulo três, apresentamos o processo de trabalho docente regulamentado por leis, 

diretrizes e estatutos, que orientam a vida do servidor público federal. Para que o docente se 

afaste do trabalho para tratar a própria saúde ou de um familiar, é necessário que demandas 

burocráticas do setor de saúde sejam consideradas. Para isso, como foi apresentado 

anteriormente, a UFSJ conta com o SIASS, que é responsável pelos trâmites de perícias e 

afastamentos. Nesse contexto, buscamos questionar os docentes se solicitaram ao SIASS, em 

algum momento, o gerenciamento para afastar/licenciar e, assim, cuidar da própria saúde. 

Para ilustrarmos a procura pelo SIASS na UFSJ e formalizarmos o afastamento, 

perguntamos na questão 19: “Você j  utili ou os serviços do Sistem  Integr do de Atenção à 

Saúde do Servidor (SIASS) da UFSJ para licença/afastamento para tratamento 

médico/cirúrgico, psicológico, m ternid de/p rto?” No Gráfico 11, apresentamos o número 

de docentes, que buscaram o setor para efetivar o afastamento e, desse modo, cuidar da 

saúde. 

  

Gráfico 11 – Afastamento docente para tratar a saúde por meio do SIASS  
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Fonte: tabulado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

O afastamento do docente, por meio do SIASS, por questões relativas à saúde ou não, 

é permeado pela reposição dos dias não trabalhados, seja imediatamente após o retorno ao 

espaço laboral, seja no final da carreira, quando o tempo de afastamento é reposto antes da 
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aposentadoria como orienta a Lei nº 8.112 (BRASIL, 1990). Para que o licenciamento seja 

acolhido pela Universidade, é necessário que o profissional docente apresente documentação, 

esta será periciada na presença do servidor no momento da avaliação pelos médicos da 

Instituição e só assim terá o afastamento legalmente amparado. Entretanto, podemos notar, no 

Gráfico 11, que o número de docentes que buscam o SIASS para formalizar o afastamento é 

bem inferior àqueles que optam por não buscar o setor e/ou buscam outras formas de 

gerenciar curtos períodos, necessários ao restabelecimento da saúde, repondo, em outro 

momento, suas responsabilidades acadêmicas.  

O trabalho docente não possibilita um afastamento pleno. Ele se acumula e fica 

aguardando seu retorno ou um substituto, pois o semestre letivo não espera e não para. Outra 

característica do trabalho docente é que muitas de suas atribuições não são marcadas pelo 

tempo, e sim por atividades. Seu trabalho não é medido pelo tempo, mas pelas tarefas de 

corrigir e lançar conteúdo e notas no sistema. Essas condições não consideram o tamanho da 

turma e os métodos de ensino e de avaliação, o que repercute no tempo extra-aula. Mesmo 

que a carga horária prescrita seja cumprida, por vezes não é suficiente e a carga horária real 

tende a se estender por várias horas e essas peculiaridades não são apreciadas pelo SIASS. 

Talvez, isso explique, em parte, a menor procura pelo SIASS para registrar o afastamento. 

Baseados nessa conjuntura buscamos, no Gráfico 12, identificar algumas das 

estratégias apresentadas pelos docentes para gerenciar as atividades acadêmicas quando 

necessita de tratamento relacionado à saúde. Esse gráfico foi construído a partir das respostas 

à questão 20 do questionário (em anexo). 
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Gráfico 12 – Gerenciamento de atividades acadêmicas para tratamento da saúde 

 

Fonte: tabulado por Regina Céli Ferreira de Lima a partir dos dados de pesquisa. 

 

As licenças mais longas deveriam ser supridas pela contratação de professores(as) 

substitutos(as), desde que regularizada pelo SIASS e que a Instituição arque com essa 

substituição temporária. Todavia, nem sempre a licença do docente é respaldada por um 

substituto. O que, eventualmente, pode acontecer é ter suas responsabilidades acadêmicas 

divididas entre aqueles docentes, que se sensibilizam com a situação de convalescença e/ou 

são indicados pelas chefias de departamento para assumirem os encargos. 

 Nessa perspectiva, pode acontecer de o docente se afastar por curtos períodos e todos 

os compromissos acadêmicos se acumularem até o seu retorno, quando terá que se desdobrar 

para responder às demandas atrasadas. Ainda, podemos acrescentar que, mesmo repondo suas 

demandas acadêmicas, a Lei nº 8.112 (BRASIL, 1990) não considera esse esforço suficiente 

para suprir os dias de afastamento e indica a necessidade de reposição do tempo licenciado, 

independentemente do motivo, pelo servidor público federal no final de sua carreira.  

Por outro lado, a responsabilidade com os compromissos acadêmicos pode fazer com 

que os profissionais optem por gerenciar suas atividades e, assim, resguardar a Instituição, 

seus pares e os discentes de eventuais afastamentos, dado que o docente não assegura uma 
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convalescença satisfatória sabendo que o trabalho se acumulará à espera de seu retorno e a 

sua responsabilidade não permite um tempo de tranquilidade para cuidar-se. Assim, o docente 

assume todo o risco de uma convalescença incompleta, podendo refletir em adoecimentos 

futuros.  

 O processo de trabalho, como foi apresentado, requer considerável organização para 

que se realize, seja nas relações interpessoais, seja na ergonomia necessária ao bom 

desenvolvimento das atividades, ao observarmos o desenvolvimento do equilíbrio no espaço 

acadêmico. Porém, para muitos, a organização do espaço de trabalho, aliada à intensificação 

do trabalho docente e aos conflitos que porventura possam existir, tende a desencadear um 

processo de sofrimento.  

Alguns percebem, outros não se reconhecem doentes e outros não admitem. Nessa 

conjuntura, os docentes podem permanecer alheios à necessidade de buscar ajuda e abdicam 

do direito de cuidar da própria saúde. Nesse sentido, o próximo tópico abordará os 

adoecimentos apresentados pelos docentes na UFSJ. 

 

4.4 Trabalho docente: evidências de sofrimento em campo  

 

Neste tópico, apresentamos a categoria “Trabalho docente: evidências de sofrimento 

em campo”  Esse assunto é abrangente e os relatos aqui apresentados trazem nuanças 

distintas, que contemplam várias situações de sofrimento no espaço de trabalho da UFSJ. 

Esta categoria abordará, principalmente, a segunda parte da questão 18, que traz o 

seguinte questionamento: “Você identifica alguma situação específica do seu trabalho que 

pode tê-lo(la) levado ao adoecimento? Qual foi ela?”, e a questão 21: “Você gost ri  de 

 crescent r  lgum  inform ção ou sugestão   este question rio?” Esses questionamentos 

promoveram a oportunidade para expressar, em poucas palavras, situações vividas pelos 

docentes e que envolvem a possibilidade do adoecimento, tanto físico quanto mental, de se 

desenvolver no campo do trabalho acadêmico da UFSJ.  

As questões discursivas trazem um detalhamento das falas dos docentes e abrangem 

assuntos pontuais, mas que se fundem nas vivências diárias no campo de trabalho. Nesse 

aspecto, para um melhor entendimento e análise das informações compartilhadas pelos 

docentes, construímos subcategorias a partir das questões 18 e 21 (Apêndice 3), que 

abordaram os seguintes tópicos: Relações profissionais na Universidade, Sofrimento 
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relacionado ao espaço da UFSJ, Sofrimento mental nos docentes da UFSJ e Resiste 

adoecido(a) no campo de trabalho 

 

4.4.1 Relações profissionais na Universidade  

 

A precarização do trabalho docente, quase uma regra no setor privado de educação 

superior, faz-se nítida até mesmo nas grandes universidades públicas, onde 

proliferam as (sub)contratações temporárias de professores, pagos por hora aula 

ministrada em turmas de graduação. O aumento do trabalho precário nas 

universidades públicas apresenta como causa primeira a progressiva erosão do 

volume de recursos públicos destinados ao financiamento da universidade. O 

enxugamento orçamentário gera, indubitavelmente, inúmeros efeitos danosos, e um 

deles recai na contratação de novos docentes, [...] Todavia, gera efeitos 

problemáticos, para os docentes diretamente envolvidos e para a própria dinâmica 

da universidade: intensifica o regime de trabalho, aumenta o sofrimento subjetivo, 

neutraliza a mobilização coletiva e aprofunda o individualismo, atingindo, 

obviamente, não somente os trabalhadores precários, mas carreando grandes 

consequências para a vivência e a conduta de todos aqueles que trabalham nas 

instituições de ensino superior (MANCEBO, 2007, p. 77). 

 

É necessário considerarmos que, a partir desse cenário, as relações profissionais 

podem não se desenvolver de forma leve e equilibrada. Para alguns trabalhadores da 

educação superior, essas sensações poderão ser acentuadas e tendem a desestabilizar, 

emocionalmente, o docente, uma vez que a precariedade tende a intensificar o trabalho 

docente e gerar sofrimento no espaço laboral. A organização desigual no trabalho, o excesso 

de trabalho, o despreparo, o descompromisso ou o desconhecimento da função de gestão 

acadêmica/chefe como atribuição do docente servidor público, o tempo alongado e muitas 

atividades que envolvem ensino, pesquisa, extensão e gestão além da valorização não 

explícita entre as funções e atribuições do docente podem gerar disputas, conflitos, esquivas e 

injustiças, 

 

Sofrimento por estar no cargo de chefia por falta de colaboração e práticas injustas 

de alguns colegas (professor da área de Humanas). 

 

Cobranças excessivas de produções acadêmicas, disputas de interesse pessoal de 

colegas (professor da área de Humanas). 

 

Estresse em relação aos prazos de envio de relatórios e dificuldades no sistema e 

problemas de relacionamento com colegas de trabalho (professora da área de 

Humanas). 

 

Adequação ao novo ambiente, relacionamento com alguns colegas (professora da 

área de Biológicas). 
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Ao considerarmos a dinâmica em que a convivência profissional pode se estabelecer a 

partir do individualismo entre os pares, os primeiros relatos desta subcategoria indicam 

situações distintas envolvendo os colegas, a saber: práticas injustas oportunizadas pelos pares 

e a posição transitória na chefia, seguida pela indicação de disputas relacionadas ao interesse 

pessoal-profissional entre os colegas e que está diretamente relacionada ao ranking de 

produção acadêmica, que é construído a partir de relatórios de desempenho (progressão na 

carreira) e controle da CAPES para manter recursos na pós-graduação ou suspendê-los. A 

pontuação do docente do programa, com suas publicações em periódicos bem qualificados, 

tende a gerar recursos, que serão empreendidos em bolsas, instrumentos para pesquisa, 

recurso para publicações e presença nos congressos. Não é uma questão local e individual. É 

uma construção coletiva no trabalho docente na universidade pública bem casada com o 

neoliberalismo. Entretanto, nem todos os docentes conseguem vivenciar ou estão dispostos a 

enfrentar tais conflitos, tornando, assim, o ambiente desconfortável para o convívio. 

Quanto ao relacionamento profissional aliado aos prazos estreitos de demandas 

administrativas, devemos considerar o que já foi dito por Codo (1999): o ideal seria um 

ambiente equilibrado para as relações interpessoais. Todavia, essa realidade se complexifica 

com o neoliberalismo. Para aqueles que estão chegando ao espaço acadêmico, a cultura 

institucional e o gênero profissional podem ser desconhecidos. O tempo e a convivência 

permitirão conhecer e aprender nas relações e no fazer o seu trabalho, e esse período pode ser 

gerador de sofrimento.  O último relato indica uma dificuldade de adaptação. Conhecer os 

colegas e poder confiar nos pares requerem tempo de parceria e construção de vínculos. As 

primeiras impressões e conflitos para um docente recém-chegado podem levá-lo até a 

desistência profissional por não se adequar à política universitária. 

 Aqui, tomamos a liberdade de parafrasear Clot (2006) ao dizer que há diferença entre 

a “política prescrita” e a “política real” vivenciada nos espaços acadêmicos em que os quatro 

relatos e suas considerações distintas de convívio no ambiente acadêmico são apenas parte 

das experiências interpessoais, que, rotineiramente, são desenvolvidas na Universidade e 

sinalizam um ambiente de trabalho com conflitos e, por vezes, adoecedor na relação cotidiana 

e coletiva nos grupos de trabalho. 

Os desconfortos que se seguem são localizados e se assemelham nos inúmeros 

departamentos da Universidade e estão diretamente relacionados à pergunta 18: “Você 
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identifica alguma situação específica do seu trabalho que pode tê-lo(la) levado ao 

adoecimento? Qual foi ela?” 

 

Sim. As reuniões de departamento, colegiados e órgãos superiores (professor da 

área de Exatas). 

 

Sim. Conflitos intradepartamentais (professor da área de Exatas). 

 

Convívio com os colegas de departamento (professor da área de Humanas). 

 

As reuniões de departamento não se assemelham àquela sala dos professores onde o 

“c fe inho” proposto por  odo (1999) possibilit     proxim ção e  s convers s recre tiv s  

No ambiente da assembleia departamental, um dos raros em que os docentes se encontram 

em maior número para discussões de trabalho, as conversas podem gerar conflitos, opiniões 

contrárias podem fazer do espaço lugar para narrativas pouco amistosas, além da pauta 

interminável, interrompida constantemente por rusgas acadêmicas. Nesse enredo, a dinâmica 

da assembleia engloba exposição e resolução de conflitos no trabalho, com apresentação de 

argumentos e opiniões em disputas de concepções do fazer docente e do trabalho na 

universidade pública. Por vezes, as disputas de ideias são geradoras de desafetos diante do 

escasso exercício de diálogo ou mesmo da pouca proximidade do docente com espaços 

democráticos de participação e gestão coletiva do próprio trabalho. A pouca familiaridade e 

formação com a dinâmica de reuniões com seus rituais de informes, pauta, relator, inscrição 

de falas, votação, ata e, também, o pouco domínio das normativas da universidade e da 

função do próprio departamento ou da instância que a reunião representa, todo esse bojo do 

fazer gestão acadêmica pelo docente não é pouco ou nada reconhecido como seu trabalho e, 

ao mesmo tempo, afeta, centralmente, o fazer docente e suas relações no trabalho e no 

cotidiano. 

Caran et al. (2010) comentam que o assédio moral realizado no espaço de trabalho é 

considerado uma violência psicossocial e já está sendo apontado como uma doença 

ocupacional. A OIT indica um percentual crescente de assédio moral com essas 

características na Europa. A autora acrescenta que, nos ambientes universitários, estão 

presentes dois tipos de assédio moral: o vertical, quando é realizado pela chefia imediata; e o 

horizontal, quando é realizado pelos colegas. No entanto, devemos considerar que, 

constantemente, as posições se invertem, uma vez que os cargos de chefia são transitórios e 
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renovados constantemente e, nesse momento, opressor e oprimido trocam de personagens em 

um conflito constante.  

O trabalho docente diretamente com os alunos é uma das demandas acadêmicas, que, 

para muitos, é o melhor momento. Porém, nem sempre a harmonia baliza essa relação. 

Gradella Júnior (2010) salienta que gerenciar uma sala com alunos prepotentes, 

desinteressados e desrespeitosos desestimula e pode provocar um esgotamento e impactar 

nessa relação, em que o prejuízo acadêmico alcança os dois extremos. Ainda na pergunta 18 – 

“Você identifica alguma situação específica do seu trabalho que pode tê-lo (la) levado ao 

adoecimento? Qual foi ela?”, houve relatos, que indicaram o convívio com os discentes como 

disparadas para o sofrimento no espaço acadêmico: 

 

Sim. A agressividade dos alunos (professora da área de Biológicas). 

 

Conflitos com docentes e discentes (professor da área de Biológicas). 

 

Assim como as mudanças no mercado de trabalho e no trabalho docente nas 

universidades, o perfil dos alunos, também, passou por modificações. O que antes 

representava um público propenso a ser orientado pelo conhecimento docente, hoje chegam à 

Universidade mais informados tendo a tecnologia digital como mediadora do conhecimento. 

A Universidade melhorou o suporte social ao público discente, principalmente de baixa 

renda. Mas, as dificuldades sociais, as quais muitos discentes enfrentam no seu dia a dia, 

trazem, para o espaço acadêmico, problemas sociais e que demandam habilidade para serem 

gerenciados tanto pelos professores e professoras quanto pela equipe técnica. Podemos 

acrescentar a esse cenário o fato de que ingressar na universidade não garante ao discente sua 

permanência e conclusão da graduação, uma vez que as políticas de permanência no ensino 

superior, por vezes, não alcança todos os discentes, além das dificuldades de adaptação e 

ausência dos familiares, entre outras questões pertinentes que balizam a vida acadêmica dos 

discentes. Nesse sentido, importa salientarmos que a responsabilidade pelo discente é 

compartilhada pela universidade e pela sociedade como um todo (DÂMASO et al., 2019).  

O contexto universitário tem sido um ambiente de trabalho hostil com muito 

sofrimento e adoecimento diante da precarização, da organização, da flexibilização e da 

própria aposta (idealizada) do espaço da universidade pública como mais democrático, mais 

participativo, menos desigual, de menos expropriação do trabalho. Mas, educação como 

mercadoria e todos os demais processos da mercantilização estão na universidade também. 
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Além disso, a dificuldade nas relações profissionais, com relações distantes, o excesso de 

trabalho e o sofrimento em vários momentos profissionais podem ser traduzidos para muitos 

servidores como: 

 

Indiferença das pessoas nas relações cotidianas de trabalho (professor da área de 

Humanas). 

 

Situação de conflito ou não aceitação de determinada situação (professora da área 

de Humanas). 

 

Péssimo ambiente de trabalho (professor da área de Exatas). 

 

A UFSJ é um ambiente de trabalho tóxico (professor da área de Exatas). 

 

Gradella Júnior (2010, p  144) refere que “o descontentamento originado pelas 

condições inadequadas de trabalho, aliado às relações desgastadas e algumas já esgarçadas na 

org ni  ção do tr b lho,  fet  diret mente  s rel ções hum n s e o psiquismo”. 

Corroborando esse pensamento, Penteado e Neto (2019, p. 145) acrescentam:  

 

Quando o rearranjo da organização do trabalho não é mais possível; quando o 

trabalhador não tem liberdade para rearranjar seus modos operatórios de maneira a 

encontrar os gestos que são capazes de lhe fornecer prazer ou diminuir sua carga 

psíquica de trabalho; quando a relação do trabalhador com a organização do 

trabalho é bloqueada; quando as capacidades de contenção transbordam – então 

começam os sentimentos de desprazer, a tensão e o sofrimento, e a energia recua 

para corpo – a fadiga (tradução não específica da sobrecarga física ou psíquica) 

acaba tendo interpretação somática. 

 

 

A subcategoria relacionada às relações profissionais abrangeu várias nuanças de 

convivência na rotina de trabalho acadêmico na UFSJ. O tema recorrente nos relatos dos 

docentes traz dificuldades distintas, mas que se completam enquanto relação profissional. Os 

desconfortos narrados traduzem o sofrimento no espaço laboral e que possa migrar para o 

adoecimento mental e/ou físico. Dessa forma, a subcategoria 4.2.2 traz indícios de que o 

adoecimento pode estar relacionado ao ambiente físico onde o trabalhador docente 

desenvolve seu trabalho e, ainda, acrescenta a possibilidade da falta de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), o que pode acentuar o risco ao adoecimento. 

 

 

 



    121 

 

 

4.4.2 Sofrimento relacionado à ergonomia e segurança no trabalho 

 

Esse questionário foi aplicado alguns meses após o início da pandemia da Covid-19. 

Para os dias atuais, a situação pandêmica, ainda, é determinante e não aponta para uma 

estabilização. Essa é a condição em que grande parte das pessoas vive atualmente e em que o 

trabalho remoto requer horas na frente do computador. O cenário do trabalho docente, há 

muitos anos, tem o computador como instrumento de trabalho indispensável para 

lançamentos de conteúdos, frequência, notas, entregas de trabalhos, relatórios, pareceres e 

artigos e leituras entre outras demandas acadêmicas. Geralmente, os docentes usam o espaço 

da universidade ou da residência para realizar as atividades acadêmicas. Na UFSJ, os 

equipamentos, mesas, cadeiras, luminosidade, temperatura e internet, em sua maioria, são 

adequados ergonomicamente para a realização de boa parte dessas atividades. Já no 

domicílio, o espaço pode não ser adequado ergonomicamente para o trabalho mediado pela 

tecnologia. 

O docente tem a opção de escolha entre usar os espaços da universidade ou o seu 

domicílio para as atividades que requerem tecnologia. Entretanto, a Instituição não tem 

controle ou investimento para adequação do ambiente na realização dessas atividades na 

residência do docente. Mesmo tendo sido oferecido pela UFSJ empréstimo de aparelhos 

eletrônicos para o desenvolvimento do trabalho remoto, esse cenário se agravou na pandemia 

ao aumentar as horas em frente ao computador nas casas dos servidores. Nesse contexto, 

devemos considerar que, com o retorno das atividades presenciais, esses equipamentos 

retornarão à Universidade (UFSJ, 2020).  

Os incômodos físicos aqui apresentados corroboram os referenciais compartilhados 

neste texto ao destacarmos que doenças no sistema musculoesquelético ocupam um dos 

primeiros lugares no ranking dos adoecimentos físicos e que se relacionam às atividades 

laborais na academia. 

  

Postura física durante a maioria do tempo de trabalho (sentado); questões de 

grupo; pressão por produtividade (professor da área de Humanas). 

 

Dor lombar por ficar muito tempo sentada (professora da área de Biológicas).  

 

Sim. Trabalho no computador leva ao cansaço da visão e dor no corpo 

(professor(a) S.I.
4
 ). 

                                                 
4
 S.I.: Sem Identificação. 
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Tensionamento e postura física adotada (professora da área de Humanas). 

 

Moreno et al. (2016) referem que a dorsalgia (dor lombar) é uma das queixas mais 

recorrentes apresentada pelos docentes, sendo maior nesse grupo em comparação com a 

população em geral. Acrescentam que a dor pode ser desencadeada por muitas horas em pé 

ministrando aulas ou assentado e que as posições desconfortáveis colaboram para que as 

dores se manifestem. O conceito de ergonomia e suas características foram apresentados no 

início deste capítulo. Para Clot (2006, p. 102), se aplicada de forma correta, a ergonomia 

poderá aperfeiçoar o trabalho além de transformar de forma positiva o espaço laboral. Diz 

que,   ergonomi  é “um dispositivo de tr nsform ção d  situ ção e de rest ur ção d  s úde”  

A partir disso, podemos inferir que a ergonomia pode ser um diferencial para que o ambiente 

de trabalho possa ser mais bem adequado no que tange ao trabalho na universidade.  

  

Principalmente em relação à total falta de ergonomia (professor da área de Exatas). 

 

Falta de ergonomia no local de trabalho (professor da área de Exatas). 

 

Ainda no contexto relacionado ao espaço físico e às ferramentas necessárias ao 

desenvolvimento do trabalho acadêmico em sala de aula, temos relatos que evocam o quadro 

de giz, a poeira, o mofo aliado ao uso frequente e necessário da voz, que, somados, podem 

desencadear adoecimentos respiratórios. De acordo com as informações compartilhadas no 

questionário, os respondentes somaram 37 docentes, que referiram algum acometimento ao 

sistema respiratório.  

 

Giz do quadro (aulas de Matemática ocupam intensivamente o quadro) (professor 

da área de Exatas). 

 

Pó de giz, poeira em salas e laboratórios e rinite (professor da área de Exatas). 

 

Reações alérgicas a giz me deixaram afônico e dei aula com muita dificuldade 

diversas vezes (professor da área de Humanas). 

 

Stress e uso frequente da voz (professor da área de Humanas). 

 

Algumas salas de aula, principalmente no Dom Bosco, são mofadas. Já tive crises 

de rinite após usá-las (professora da área de Exatas). 

 

Gasparini et al. (2005) referem que as doenças do sistema respiratório estão entre as 

primeiras que provocam adoecimentos nos docentes. Entre os disparadores que contribuem 
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para esse evento, referem salas inadequadas, exposição ao pó de giz e materiais inadequados 

para o desenvolvimento das funções laborais. 

Em outro ambiente de ensino, ainda no espaço acadêmico, o relato associado à falta 

de EPI traz preocupação, uma vez que o uso de materiais insalubres é comum em alguns 

laboratórios acadêmicos e pode trazer riscos para aqueles que os manuseiam. A falta de EPI 

para o uso desses materiais, além de ser inadequado, oportuniza adoecimentos laborais 

colocando em risco a saúde do docente, dos alunos e dos técnicos, que, porventura, estejam 

nesse ambiente: “Respirei vapores geradores no laboratório de ensino, pois não temos 

máscaras, o que inflamou as mucosas nasais e causou sinusite” (professora da área de 

Biológicas). 

No capítulo três, ressaltamos que o trabalho da equipe da Segurança do Trabalho 

atrelada ao SEAPS compete fiscalizar, orientar e, se for o caso, interditar o uso de qualquer 

espaço ou atividade que não esteja em condições de preservar a segurança física dos usuários, 

seja relacionado ao ambiente ou à falta de EPI. Compreendemos que o número reduzido de 

técnicos de segurança do trabalho pode ser um impeditivo para acompanhar os servidores em 

todos os espaços dos campi da UFSJ. Nesse momento, reforçamos que a expansão territorial 

oportunizada pelo REUNI não acolheu a necessidade de aumentar o quantitativo no quadro 

de técnicos-administrativos.  

O recurso humano oferecido, neste momento, à tarefa de orientar questões que 

envolvam a saúde do trabalhador no espaço da UFSJ é insuficiente para uma universidade em 

processo de expansão territorial e que, também, acolhe o crescimento em pesquisas e, 

consequentemente, o aumento de práticas nos laboratórios. É preciso repensarmos essa 

equipe no sentido de aumentar os servidores habilitados para promover mudanças que 

acolham ambientes mais seguros e uso de EPI, se assim for necessário.  

 Essa é uma das explicações que está atrelada ao último relato. Por outro lado, o 

docente responsável pode se reportar ao seu departamento e aguardar providências, que irão 

assegurar os cuidados necessários ao manuseio de substâncias insalubres. Considerar o 

trabalho em laboratório sem o uso de EPI adequados interfere diretamente na estabilidade da 

saúde
5
. 

Sofrimentos relacionados ao ambiente e à falta de materiais adequados para o 

desenvolvimento seguro do trabalho, além de interferirem na saúde física, podem 

                                                 
5
 Este ponto do despreparo dos servidores e ambiente ou insuficiência de equipe na Universidade analisado aqui 

torna-se mais preocupante com o retorno das aulas presenciais neste período de pandemia da Covid-19.  
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desencadear desconfortos psíquicos, uma vez que trabalhar consciente do risco iminente pela 

falta de EPI pode desestabilizar, psiquicamente, o trabalhador
6
.  

Além disso, há outras situações, que foram compartilhadas pelos docentes e que se 

referem ao ambiente de trabalho e à possibilidade de sofrimento mental, como veremos a 

seguir.  

 

4.4.3 Sofrimento mental nos docentes da UFSJ  

 

A exigência de maior produtividade e flexibilidade do mercado de trabalho como um 

todo repercute nos espaços acadêmicos envolvendo os docentes em pressões por 

produtividade, o que afeta a qualidade das relações de trabalho. A rotina intensificada pelo 

aumento de demanda, ampliação e diversificação de atribuições docente e, daí, a sobrecarga 

no trabalho, foi achatando o tempo de descanso e lazer do docente, já que as atividades 

extrapolam por vezes as oito horas de trabalho diário (RODRIGUES et al., 2020). 

 

Muito trabalho, produtivismo, falta de tempo para dar conta de tudo (professor da 

área de Humanas). 

 

Produtivismo e alta carga de trabalho (professora da área de Exatas). 

 

Depressão, alta pressão para alta produtividade, humilhação (professora da área de 

Biológicas). 

 

Cobranças excessivas de produções acadêmicas, disputas de interesse pessoal de 

colegas (professor da área de Humanas). 

 

Sobrecarga de funções no ensino, pesquisa e extensão. Cobranças, pressões mesmo 

que de forma implícita (professor da área de Exatas). 

 

Sobrecarga de trabalho e responsabilidade levando à enxaqueca e à dor muscular 

(professora da área de Exatas). 

 

Estresse e ansiedade (professora da área de Saúde). 

 

Com o modo de organização do trabalho em processo de mudança a partir da 

expansão da UFSJ, cobranças foram estabelecidas acentuando, sobrecarregando e 

demandando novos postos de trabalho, como os cargos administrativos, coordenações de 

novos cursos de graduação e pós-graduação, novas disciplinas, grupos de estudo e espaços de 

                                                 
6
 Para além do uso de laboratórios, a possibilidade de retorno às atividades acadêmicas presenciais, ainda no 

cenário da pandemia da Covid-19, entre servidores e discentes, intensifica a necessidade de atentar para 

questões do ambiente laboral, que são fundamentais para o trabalho.  
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pesquisa, além da expansão física dos campi, por exemplo, que nem todos estavam 

preparados e confortáveis para assumir. Gregório e Mancebo (2019) referem que as 

avaliações individualizadas de produção, que levam às promoções por desempenho, são uma 

das responsáveis pela disputa entre os pares e que alcançar lugares de destaque nessa 

competição tende a aumentar a competitividade. 

 

Trabalho novo, pressão, assédio moral, sentimento de sobrecarga (professora da 

área de Exatas). 

 

Cobranças de algo que não me sinto confortável para executar e exaustão 

(professora da área de Exatas). 

 

Sim. Pressão e estresse provocados por determinadas demandas relacionadas à 

função exercida no período (professora da área de Humanas). 

 

A ampla reforma do Estado, iniciada nos anos de 1990, trouxe uma nova organização 

para as IFES, além das imposições de maior produtividade e flexibilização, tendo como 

produto a educação. Essa ação fez da educação um setor de serviços. que pode ser “priv do 

ou priv ti  do” (RO RIGUES et al., 2020, p. 2) e ação mudou a forma organizacional da 

gestão acadêmica, que impactou, diretamente, no tempo do trabalho docente. Mantém-se uma 

jornada de 40 horas semanais. Porém, dentro desse tempo, ampliaram-se os compromissos 

acadêmicos (RODRIGUES et al., 2020).  

 

Jornadas prolongadas (professor da área de Exatas). 

 

Excesso de burocracia e sobrecarga de trabalho em várias frentes (professor da 

área de Exatas).  

 

Burocracia levando à ansiedade (professora da área de Saúde). 

 

Excesso de trabalho burocrático. Jornada de trabalho superior a 14 horas/dia 

(professor da área de Humanas). 

 

Excesso de trabalho e envolvimento com atividades administrativas (professor da 

área de Exatas). 

 

Excesso de atividades, conflitos de interesses (professor da área de Humanas). 

 

No contexto da universidade pública, o contrato de dedicação exclusiva junto com a 

flexibilização e produtivismo geram um apagamento das 40 horas semanais de trabalho. A 

redução de recursos humanos e os desdobramentos de atividades diversas atribuídas ao 

docente dentro das já conhecidas e amplas quatro funções desenvolvidas simultaneamente 
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por cada docente, a saber: ensino de graduação e de pós-graduação, pesquisa, extensão e 

gestão acadêmica, agravam as condições e a organização do trabalho na relação com o tempo 

prolongado e intensificado.  

Toda essa organização do trabalho, de modo precário, excessivo e extenuante e com 

pouco espaço para discuti-lo, revê-lo e planejá-lo, ocasiona conflitos, disputas e desgastes 

entre os colegas de trabalho, entre docentes e suas chefias, entre técnicos-administrativos e 

docentes, entre departamentos e demais grupos e setores da Universidade. Para que os 

docentes sejam gestores do seu trabalho e, por vezes, numa condição temporária como chefes 

de colegas, são condições do trabalho universitário que precisam ser consideradas nesse 

contexto de adoecimento do trabalhador docente. Assim como a formação pedagógica do 

docente universitário é desconsiderada, privilegiando a formação intelectual de pesquisador, a 

formação em gestão acadêmica é desconsiderada, vista como penosa, passageira ou 

burocrática no esvaziado processo de trabalho da vida universitária. Sem esse trabalho 

considerado por muitos pouco merecedor de dedicação, de pouca importância e de menor 

valor, a Universidade pode parar, uma vez que demandas administrativas e de gestão são tão 

importantes quanto demandas de ensino no espaço universitário.   

Para Codo (1999), o docente realiza outras atividades além daquelas que as condições 

de trabalho lhe permitem desenvolver. Salienta, ainda, que, além do profissional dedicado, 

existe uma mulher desgastada, um homem cansado, ambos desmotivados a ensinar. A 

emoção pelo trabalho é corrompida pelas dificuldades, que se repetem, rotineiramente, no 

 mbiente do tr b lho  “ uid r exige tensão emocion l const nte,  tenção perene; gr ndes 

responsabilidades espreitam o profissional a cada gesto no trabalho. O trabalhador se envolve 

afetivamente [...], se desgasta e, num extremo, desiste [   ]” ( O O, 1999, p  238)  

 

Muitas tarefas simultâneas para realizar com prazos curtos para cumprir, 

desconhecimento de práticas ordinárias na época em que fui coordenadora (por 

não receber nenhuma espécie de treinamento), cobrança velada ou explícita de 

maior produtividade, pouco valor dado ao que faço de melhor (ministrar aulas e 

coordenar projetos de extensão), tensões entre professores e alunos... muitas... 

(professora da área de Humanas)  

 

Nesse relato, observamos que os conflitos perpassaram inúmeras tarefas, que são 

prescritas aos docentes. No entanto, como já discutido neste capítulo, o trabalho prescrito não 

condiz com o trabalho real desempenhado pelo professor e pela professora. As atividades e 

habilidades empreendidas na realização do trabalho representam a realidade do contexto do 
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trabalhador docente e ultrapassam, em muito, o que é indicado pelos projetos acadêmicos. 

Além disso, importa considerarmos que nem todos os docentes têm a mesma habilidade ou 

condição de desenvolver com tranquilidade as demandas acadêmicas.  

A valoração estratificada das atividades aparece de novo. Algumas atribuições da 

função docente são mais reconhecidas que outras. Dependendo do grupo de trabalho no qual 

o docente se insere, a pesquisa e a pós-graduação são mais valorizadas. Ainda que a atuação 

no ensino tenha mais controle operando sobre si em normativas, vagas de concurso, encargos 

e pontuação de desempenho docente ou mesmo nos vínculos e afetos da relação educativa, 

tudo isso ocupa um lugar de reconhecimento social e institucional, que sustenta o discurso de 

“ser professor”, de “ser professora”.  

O trabalho na comunidade acadêmica requer habilidades, que atendam a diversas 

demandas. Nesse quesito, as relações de trabalho entre os docentes perpassam por 

delimitações e negociações, que são necessárias na organização dos serviços. Docentes novos 

ou antigos têm a obrigação de assumir responsabilidades que atendam às unidades 

acadêmicas. Nesse momento, afinidades e alianças, tempo de trabalho e dificuldades de 

relacionamento, entre outras incompatibilidades, podem comprometer a boa relação 

necessária para esse ambiente (TARDIF; LESSARD, 2014).  

 

Acredito que a distribuição desigual e injusta de trabalho e as medidas 

governamentais sejam os maiores causadores de problemas de saúde relacionados 

ao trabalho (professor da área de Humanas). 

 

No passado, foi a dificuldade de implantar os departamentos no Campus. 

Atualmente, o governo... (professor da área de Exatas) 

 

No momento atual, devido à pandemia, acredito que a instabilidade política do 

Brasil e a crise de saúde de uma maneira geral vêm contribuindo e muito para o 

aumento do estresse, problemas psicológicos que agravam ainda mais a saúde dos 

brasileiros (professor da área de Exatas). 

 

Os discursos apresentaram percepções distintas quanto às situações, que podem levar 

ao adoecimento. Todavia, os três relatos apontam o panorama político como impulsionador 

para o sofrimento e que pode contribuir para a desestabilização da saúde do trabalhador 

docente. Além disso, os discursos indicam problemas, que envolvem a gestão institucional, a 

forma como as demandas são distribuídas entre os docentes e a grave crise sanitária, que 

impactou os espaços de trabalho, chegou, também, à universidade, onde houve, mais uma 

vez, intensificação do trabalho para o professor e a professora na academia.  
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Na última subcategoria, apresentamos relatos, que indicam a dificuldade em se 

reconhecer adoecido no espaço de trabalho ou mesmo buscar ajuda. Entretanto, alguns tentam 

o autocuidado ou melhorarem as relações profissionais e, assim, melhorarem o ambiente, mas 

nem sempre conseguem.   

 

4.4.4 Resiste adoecido(a) no campo de trabalho 

 

Vamos começar a nossa discussão a partir dos profissionais docentes que, mesmo 

adoecidos ou com sinais de adoecimento, físico ou mental, resistem e permanecem 

desenvolvendo suas funções. Mas, o que isso indica? Dificuldade em se reconhecer 

adoecido? Compromisso, responsabilidade ou doação com seu trabalho na educação? 

Procrastinação da doença em favor do trabalho? Nesse sentido, talvez, haja necessidade de 

um esforço para o docente perceber o descuido na atenção contínua com sua saúde e a 

necessidade, em certos momentos, de uma dedicação maior diante de sinais de desgastes e 

esgotamentos. 

 

Segundo o terapeuta da UFSJ, ele percebeu que eu estava próxima a uma 

depressão ou burnout antes da minha licença para cirurgia – e não me ausentei por 

aqueles motivos (depressão ou burnout) (professora da área de Exatas). 

 

Apesar de não ter me ausentado do trabalho, tenho diversos quadros apresentados 

neste questionário: ansiedade, estresse, bruxismo, labirintite, dores musculares etc. 

(professora da área de Biológicas). 

 

Tardif (2014, p. 243) diz que, ao longo da história, os docentes foram associados a 

“um corpo eclesi l que  gi  com b se n s virtudes d  obediênci  e d  voc ção”. A ideia que, 

tradicionalmente, envolve a profissão docente povoa o pensamento popular de que a docência 

como vocação atrelada ao sacerdócio ainda impera e a confusão pode se estabelecer quando 

se confunde o trabalho saudável com o sacrifício da própria saúde para que ele se realize. 

Penteado e Souza Neto (2019) referem que é necessário trocar a docência como vocação pela 

docência como profissão. Devemos ter em conta questões socioculturais, que sejam 

problematizadas para que a docência, como missionária e salvadora, não seja naturalizada. 

 

Tenho tendinite, mas não me afastei (professora da área de Biológicas). 

 

Tenho pressão alta e tomo remédio para ansiedade, mas nunca me ausentei do 

trabalho por isso (professor da área de Humanas). 
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Nunca me afastei por doença. Até com crise renal e inflamação de garganta, não 

faltei ao trabalho. Ministrei aula normalmente (professor da área de Exatas). 

   

Faço uso de laboratório de materiais de construção, muita presença de pó e 

partículas, além de pesos e cargas elevadas. Porém, até hoje, nunca estive afastado 

por isso (professor da área de Exatas). 

 

 A evolução do ensino escolar passou por três idades, segundo Tardif (2013), sendo a 

primeira delas a vocação, que perpassava por um conceito religioso, em que a educação tinha 

como objetivo primeiro a moralização e só depois a instrução. Nesse contexto, as condições 

materiais de trabalho que envolviam o ofício de professora, como, por exemplo, o salário e 

tarefas a serem desenvolvidas, eram insignificantes perto da missão de ensinar, que, por 

vezes, foi desempenhada sem retorno econômico. Assim, àquela época: “A id de d  voc ção 

se caracterizava pela baixa autonomia das professoras que estavam sujeitas a várias formas de 

controle externas, pelos religiosos, pelos homens, pelos pais, por seus superiores, pelos que 

p g v m, entre outros” (TAR IF, 2013, p. 556).  

A segunda idade se refere à idade do ofício em que o Estado traz a educação pública e 

laica tornando o ensino obrigatório. As professoras rompem com a ideia de sacerdócio e são 

amparadas por contratos e salários. Nesse contexto, o Estado exige formação para as 

professoras. A idade do ofício continua em construção, uma vez que muitas professoras e 

professores ainda não têm uma profissão unificada com direitos e salários igualitários entre 

outras condições que evoquem a plena igualdade de direitos.  

Por fim, o autor relata que a terceira idade se refere à idade da profissão, que busca 

trazer o magistério da idade do ofício para a reconhecida profissão, em que o conhecimento é 

especializado e fundamentado em pesquisas. Mas, assim como a idade do ofício, a idade da 

profissão, ainda, engatinha e necessita da mobilização da classe docente para que seja 

estabelecida em todos os níveis educacionais (TARDIF, 2013). 

Importante salientarmos que o tempo ao qual o autor se refere ao professorado era 

majoritariamente feminino. Nos primeiros anos escolares, “  professor ” er    person gem 

principal nas escolas, o que vem mudando ao longo dos anos nos ensinos infantil e 

fundamental. Considerar a vocação, talvez até de forma inconsciente, pode ser uma 

justificativa, na qual os docentes da UFSJ se apoiem para permanecer no trabalho mesmo em 

processo de adoecimento. 
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Muitos professores não se ausentam mesmo tendo episódios de adoecimento 

(professor da área de Humanas). 

  

Nunca precisei ausentar de aulas. Todas as consultas são em horários que não 

estou em sala (professora da área de Biológicas). 

 

Muitas das questões colocadas acima permitem a convivência com o problema, o 

que nós, docentes, fazemos aguentando sem nos ausentar do trabalho (professora 

da área de Exatas). 

 

A vocação como doação a um ofício, ainda muito presente no trabalho docente, é 

agravada com a individualização do sofrimento, quando quem adoece é fraco ou que cada um 

deve procurar se virar para realizar bem o seu trabalho independentemente da precarização do 

trabalho ou do adoecimento. Na posição de uma análise das condições de produção desse 

adoecimento em nossa sociedade e das condições do trabalho docente, esses relatos podem 

caracterizar várias situações de trabalho em que o docente persiste adoecido e, às vezes, de 

forma compulsória, o que pode levá-lo à constatação de que é preciso suportar o sofrimento, 

seja físico ou mental, para que o trabalho se mantenha ativo. 

As pressões por produtividade, as mídias sociais e o perfil dos discentes podem 

contribuir para a intensificação do sofrimento docente. Assim como mudanças vêm 

ocorrendo no campo do trabalho docente, há necessidade, também, de mudar o olhar para a 

saúde do professor e da professora. 

 

Tem mais de dez anos que estou tentando identificar as causas e melhorar o 

ambiente de trabalho na UFSJ. Mas, comparando com as outras instituições que já 

trabalhei, a situação da UFSJ é muito complicada (professor da área de Exatas). 

 

Processos morosos para melhoria da qualidade no trabalho (demandas repetidas, 

tentativas de melhorias junto a instâncias superiores que não resultam em ações 

efetivas) (professora da área de Biológicas).  

 

A busca pela mudança nas relações que os relatos apresentaram cada vez é mais 

distanciada do objetivo da Universidade, que tem se direcionado para o empreendedorismo. 

A cultura da universidade empreendedora não poupa ninguém, “irr di ndo-se através de um 

conjunto de normas, leis, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir, que 

são admitidos e aprovados por consenso ou por maioria em uma determinada sociedade e que 

provocam sofrimento, doença e até mesmo a morte [   ]” (GREGÓRIO; MAN E O, 2019, p. 

918). 
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Já tive outras doenças descritas acima, porém não me fizeram estar ausente do 

trabalho. Tenho hérnia de disco na lombar e sinto dores frequentemente em toda a 

coluna, principalmente por trabalhar por muito tempo sentada utilizando 

computador. Frequentemente, tenho problemas para dormir, ansiedade, estresse, 

alterações de humor, dores de cabeça, muito associadas à sobrecarga mental do 

trabalho docente. Também, tenho endometriose, que causa muitas dores. Apesar da 

dor constante, nunca me ausentei das atividades. Tento manter a saúde fazendo 

terapia e atividade física regular (professora da área de Exatas). 

 

Corroborando o relato da professora da área de Exatas, Codo (1999, p. 241, grifo 

nosso) refere: 

 

A tensão entre a necessidade de estabelecimento de um vínculo afetivo e a 

impossibilidade de concretizá-lo é uma característica estrutural dos trabalhos que 

envolvem cuidado. Assim, o desgaste do vínculo afetivo leva a um sentimento de 

exaustão emocional. Esse esgotamento é representado pela situação na qual os 

trabalhadores, mesmo querendo, percebem que já não podem dar mais de si 

afetivamente. É uma situação de total esgotamento da energia física ou mental. O 

professor nesta situação se sente totalmente exaurido emocionalmente devido ao 

desgaste diário ao qual é submetido no relacionamento com seus alunos. 

 

A Universidade, em sua condição de sobrecarga de trabalho, contribui para o 

esgotamento, que pode se traduzir física ou emocionalmente. A partir desse entendimento, a 

professora da área de Exatas busca alternativas para se manter saudável ao sinalizar medidas 

para preservar a própria saúde. Entretanto, medidas, que partem, individualmente, por parte 

do docente, não se traduzem em ações coletivas e institucionais, que compreendam a 

Universidade e o trabalho do educador em sua complexidade. 

Algumas vivências e trajetórias no trabalho possibilitam estabelecer uma relação na 

Universidade menos ditada pela vocação, menos idealizada sobre o trabalho docente ou 

mesmo sobre a função da Universidade, mais ciente da dinâmica institucional em seus 

processos e limites, aumentando o poder de agir no trabalho de modo comprometido, na 

produção de uma autonomia, que pode resistir à sobrecarga e a outras condições precárias e, 

assim, diminuir o adoecimento.   

Bendassolli (2011), ao comentar Clot (2010), refere que o poder de agir perpassa a 

habilidade do indivíduo em expandir suas ações no trabalho, em um equilíbrio entre 

objetividade e subjetividade, que “demonstr  domínio e controle sobre instrumentos e 

ferramentas, e conseguindo responder à  tivid de do outro p r  re li  r   su  própri ” 

(BENDASSOLLI, 2011, p. 88). Desse modo, o poder de agir engloba um trabalhador de 

ação, responsável pelas suas escolhas e transformação no espaço de trabalho. 
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Os docentes poderiam ter direito a realizar terapia com psicólogo da Universidade. 

Também, deveríamos ter treinamentos com psicólogos sobre como deve ser a 

conduta do docente com alunos que estão sofrendo de algum transtorno 

psicológico, pois é muito comum alunos com crise de pânico, de ansiedade, 

depressão, dentre outros virem conversar com a gente e não temos treinamento 

para saber o que fazer, indicar, recomendar, dentre outros (professor da área de 

Humanas). 

 

Há um desconhecimento em relação ao serviço, que precisa ser compreendido. Por 

exemplo, a psicoterapia oferecida pelo SEAPS é pouco procurada. Por outro lado, não é 

apenas o desconhecimento que gera pouca procura. O desconforto e a ameaça de exposição 

podem afastar os servidores de procurar esse cuidado na própria instituição de trabalho, além 

do já dito estigma em relação à saúde mental. Há limitações nos serviços psicológicos nas 

instituições escolares e de trabalho: colegas atendendo colegas, servidor atendendo servidor, 

e o conforto e a confiança podem ser abalados. Outro ponto é o atendimento ser, 

majoritariamente, individual nessas instituições e, também, numa abordagem individual, 

como poucas leituras da psicologia do trabalho ou da psicologia social do trabalho, em que 

uma abordagem em grupo, já que o contorno do trabalho é comum ao serviço e, assim, há 

vivências similares em que a partilha de experiências e identificações nesse processo entre 

iguais (funções/profissões/condições) tenha ação terapêutica potente.   

As capacitações para servidores, entre técnicos e docentes, são organizadas pela 

PROGP. De acordo com o Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2021, as demandas por 

capacitação podem seguir cursos de curto período, cursos de longa duração ou aqueles 

propostos e/ou direcionados pelas demandas apresentadas pelos servidores. Dos cursos 

oferecidos até o momento, ou seja, no ano de 2021, as demandas de formação sobre relação 

educativa não são contempladas. Ainda nessa demanda e por considerar que os discentes 

fazem parte do relato, buscamos informações na Pró-reitoria de Assistência Estudantil 

(PROAE). Ao compreendermos que esse espaço atenda às demandas dos discentes, 

conjeturamos que as adversidades físicas ou mentais vividas durante as aulas e/ou nos 

espaços acadêmicos possam ser observadas. A construção de projetos de educação e 

formação para que docentes, técnicos e terceirizados construam habilidades pontuais na 

condução dos conflitos vividos pelos discentes deve ser considerada. Nesse contexto, a 

PROAE
7
 informou que, até o momento, não há projetos que contemplem essa expectativa. 

                                                 
7
 As informações foram obtidas a partir de troca de mensagens, via e-mail, com a PROAE. 



    133 

 

 

Porém, encontra-se à disposição para as questões que possam ser levadas pelos docentes e 

ajudá-los nesse enfrentamento às adversidades. 

Ao finalizarmos este capítulo, o último relato indica que, em algum momento, esse 

docente passou por situações, que o levaram a sofrer no espaço profissional ao concordar que 

há uma sobrecarga de trabalho que pode levar ao adoecimento:  

 

Não. Já foi o tempo! O trabalho faz parte da minha vida, mas minha vida não é o 

trabalho. Não porque tento ter uma vida saudável, inclusive para não adoecer por 

conta de sobrecarga de trabalho da Universidade” (professor da área de Exatas). 

 

A tomada de atitude e mudanças na condução das adversidades, conforme o relato 

indica, foram importantes para ressignificar o trabalho na academia e a busca pela 

preservação da própria saúde. No entanto, não são todos que conseguem realizar mudanças 

positivas na vida profissional. A mudança nos paradigmas nem sempre é suficiente para 

melhorar o ambiente do trabalho acadêmico. Nesse sentido, devemos considerar que há 

outros fatores ambientais, administrativos e relacionais, que fazem parte dessa dinâmica e que 

nem sempre estão de acordo para que o trabalho docente e, consequentemente, no ambiente 

acadêmico possa se realizar de forma saudável. 

Certas do caminho trilhado até aqui, e em vias de finalizar este estudo, os relatos que 

se seguem impulsionaram os caminhos percorridos até esse momento:  

 

Gostei bastante do questionário, pois vejo muitos colegas adoecendo sem nenhum 

tipo de auxílio (professor da área de Exatas). 

 

Obrigado por se preocupar com nossa saúde! (professor da área de Exatas) 

 

Parabéns pelo estudo, pois o adoecimento docente ainda precisa ser repensado 

(professor da área da Saúde). 

 

4.5 Considerações sobre a saúde do docente da UFSJ 
 

À medida que a UFSJ foi ganhando visibilidade por meio da expansão, houve, 

também, o alargamento dos compromissos docentes, o que gerou intensificação do trabalho. 

O excesso de compromissos acadêmicos do docente, aliado à flexibilização e aos meios de 

comunicação via internet, deixa borradas as fronteiras entre o trabalho e o tempo de lazer e 

descanso, situação geradora de riscos para a desestabilização da sua saúde. A falta ou 

dificuldade de percepção acerca desses indícios poderá adiar a tomada de medidas pontuais 
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nesse sentido e os danos poderão ser percebidos tardiamente contribuindo para a 

desestabilização orgânica e adoecer o professor e a professora. 

As categorias apresentadas constroem um panorama, em que, a princípio, o docente 

evoca a sensação de estar constantemente no limite de suas forças diante de um ambiente 

hostil, numa naturalização do sofrimento no espaço laboral, com um discurso quase heroico 

de se manter adoecido na rotina acadêmica. A ação de pedir uma licença para o 

restabelecimento da saúde resolve pontualmente ou resolve muito pouco. Isso porque, ao 

retornar ao trabalho, as condições geradoras do sofrimento laboral continuarão lá sem 

alterações. Professores e professoras, que reconhecem essa dinâmica, talvez optem por não se 

afastar e continuam trabalhando, resistindo. Estar de licença à espera do retorno à situação de 

trabalho adoecedora, por vezes, é mantenedora da ansiedade e de angústias durante o próprio 

período de afastamento. 

Podemos, também, inferir que esse caminho percorrido por alguns docentes não seja 

evidenciado ou consciente. Eles seguem trabalhando numa lógica que admitir a necessidade 

de repouso e cuidado com a própria saúde é indicação de desistência. Assim, vão vivendo 

profissionalmente no “piloto automático” sem expectativas de mudanças significativas no 

ambiente de trabalho, que envolveria ambientes macroestruturais e institucionais da 

organização e o processo de trabalho docente. Contudo, todo esforço empreendido pelo 

docente individualmente para manter-se com saúde pode ser insuficiente.   
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5 Considerações finais  

 

Na proposta de desenvolver esta pesquisa, apresentamos como objetivo geral 

“conhecer   s úde do tr b lh dor docente n  Universid de Feder l de São João del-Rei 

consider ndo  s  dversid des do  mbiente  c dêmico”. Os resultados indicaram a presença 

de adoecimentos físicos e mentais apresentados pelos docentes e pudemos perceber que as 

“adversidades do ambiente acadêmico” impactaram na saúde dos docentes ao considerarmos 

a intensificação e a precarização do trabalho. Além disso, trouxemos visibilidade para que 

discussões possam ser desenvolvidas nesse sentido. 

Acerca dos compromissos assumidos para esta investigação, o questionamento que 

impulsionou este estudo não se esgotou. Reconhecer a possibilidade do ambiente de trabalho 

na Universidade como gerador de adoecimento docente é apenas o primeiro passo para um 

problema tão significativo e que deve ser considerado com seriedade, seja pela academia, seja 

pelo Estado, seja pela comunidade. Entretanto, ao reconhecermos a possibilidade do espaço 

laboral como gerador de riscos à saúde do professor e da professora, este estudo oportuniza o 

despertar acerca dessa problemática ao (re)direcionar sua atenção para esse evento.  

A expansão rápida da FUNREI para UFSJ e com polos em outras cidades trouxe uma 

intensificação do trabalho para os docentes e técnicos ao considerarmos que esse tipo de 

ampliação requer profissionais com inúmeras habilidades, dedicação exclusiva e demasiado 

envolvimento humano, para que se concretize. Nesta reflexão, podemos inferir que a 

flexibilização do novo mercado de trabalho traz um de seus vieses para o ambiente 

acadêmico, requerendo dos servidores habilidades educacionais, administrativas e 

empreendedoras entre outras especificidades necessárias para o enfrentamento ao 

desenvolvimento institucional acelerado. 

Temos, de um lado, as demandas sociais de formação profissional e produção de 

conhecimentos para a sociedade como bem público e, de outro, a Universidade sob pressões 

da lógica capitalista, que traz o produtivismo, a privatização e a flexibilização no trabalho 

com acúmulos de atribuições e tarefas, que, também, geram mudanças no trabalho 

universitário. Os esforços empreendidos pela UFSJ para expandir conforme a política federal 

e, assim, atender a um número crescente de discentes, seja nos cursos de graduação, pós-

graduação lato sensu e stricto sensu, seja na extensão, principalmente agora com a 

curricularização desta em todo território nacional (Política Nacional de Extensão no Ensino 
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Superior, CNE/CES 680/2018), exigem mudanças em sua estrutura. Para a UFSJ, responder 

às demandas sociais e com a expansão universitária, necessita a reorganização dos 

departamentos, a estruturação dos cursos, a formação dos trabalhadores, os serviços 

oferecidos e os fluxos de trabalho dentre outras alterações e adequações.  

Todavia, ainda que a contradição do capital não permita um equilíbrio pleno no 

espaço laboral, identificar os aspectos contraditórios, as lógicas capitalistas operantes no 

trabalho docente na universidade pública, a consciência sobre a situação vivida e a 

instauração de espaços de diálogo, participação e acolhimentos coletivos podem minimizar e 

possibilitar o desenvolvimento de estratégicas de enfrentamento. 

Ainda nesse contexto, as políticas de ensino superior promovidas pelo Governo 

Federal têm diminuído os recursos, que se destinam às universidades públicas, o que paralisa 

a expansão e dificulta a manutenção dos espaços existentes, além de diminuir a possibilidade 

de novos concursos públicos, terceirizando o trabalho e onerando os docentes de carreira, 

uma vez que docentes substitutos não podem assumir todos os encargos acadêmicos. O 

sucateamento das universidades públicas no País, num desmantelamento explícito do público 

em prol dos interesses privados, desqualificação da ciência e outros processos de domínio e 

manutenção de uma sociedade desigual, objetifica e torna saúde e educação mercadorias. 

Nesse enredo de tantas modificações, não sabemos quando tudo começou, o mercado 

veio mudando aos poucos sugerindo que o trabalhador “empreendedor” teria autonomia e 

liberdade para conduzir sua vida profissional, e a precarização se alastrou como erva daninha 

e chegou às universidades. Com a demanda de cursos com prazos estreitos e currículos que 

atendessem ao mercado do capital, corporificou-se a intensificação do trabalho docente. É 

inegável que a expansão da IFES colabora para o avançar da comunidade. Inegável que os 

programas de expansão oportunizados pelo Estado participaram desse processo. Contudo, a 

precarização do trabalho docente se ajuntou a esse enredo e mudanças significativas 

sobrecarregam o profissional docente e trazem riscos à sua saúde ao considerarmos que o 

ambiente acadêmico pode contribuir com o adoecimento laboral. 

No cenário da UFSJ, debruçamo-nos ao indicar o professor e a professora como 

protagonistas em um contexto de mudanças no espaço do trabalho acadêmico, onde essas 

modificações impactaram na saúde desses profissionais da educação. Em um processo de 

metamorfose constante, os docentes buscam gerenciar sua vida de modo a manter a atividade 

acadêmica, por vezes abdicando da vida familiar e pessoal, e impactando na própria saúde 
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para que a Universidade se mantenha em funcionamento, e seguem as orientações do trabalho 

prescrito. Mas, o que de fato está posto é o trabalho real, intenso e precarizado.  

Em vias de terminar este estudo, acreditamos que as considerações aqui apresentadas 

ultrapassam o limiar da pesquisa, porque estão diretamente relacionadas à construção de vida 

dos docentes, que têm o trabalho como parte importante na sua trajetória. O docente, também, 

é uma mãe, um pai, um familiar, um amigo, uma amiga, que transita em vários espaços além 

do ambiente profissional. Nesses vários segmentos sociais, é desejável que seu desempenho 

se estabeleça em um ambiente saudável. 

Ao trilhar este caminho, saio mais amadurecida. Os caminhos aqui percorridos foram 

árduos por se tratar de questões complexas e que envolveram a vida dos profissionais 

docentes. O espaço de pesquisa escolhido trouxe muitos desafios e adversidades e pude 

experienciar tanto a colaboração da Instituição com o tema aqui proposto quanto entraves 

oportunizados no ambiente acadêmico e que, por meses, me impediram de seguir adiante. Por 

outro lado, as vozes que ecoaram dos docentes contribuíram para publicizar dificuldades 

vivenciadas no ambiente de trabalho.  

Enfim, de frente para o mar, vou, aos poucos, construindo confiança e habilidade para 

conquistá-lo. O mar não tem limites, mas apresenta adversidades, que devem ser respeitadas. 

Assim como no campo da pesquisa, há uma busca dinâmica, que não se finda, pois as 

respostas encontradas sinalizam a necessidade de sempre (re)começar. A cada centímetro mar 

adentro, belezas e perigos acompanham a construção de experiências e habilidades. Assim 

como o mar não tem um fim propriamente dito, também as habilidades da pesquisadora 

sempre estão por acabar. 
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7 Apêndices 

Apêndice 1 – Termo de autorização da UFSJ 

 



    152 

 

 

Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOCENTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPEDU 

 

Prezado(a) Docente, 

 

Você est  sendo convid do ( )   p rticip r d  pesquis  intitul d  “O trabalho docente 

na universidade: significados e implicações na saúde do professor”, desenvolvid  por Regin  

Céli Ferreira de Lima, discente do curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal 

de São João del-Rei, campus Dom Bosco, sob a orientação da professora Doutora Cássia 

Beatriz Batista, doutora em Psicologia e professora do Departamento de Psicologia da UFSJ.  

 

Objetivo geral 

 

O objetivo central do estudo é compreender o significado atribuído pelos docentes ao 

processo de saúde/doença, identificando seus desdobramentos e implicações na vida 

acadêmica.  

 

Critério de inclusão 

 

Você foi convidado(a) a participar desta pesquisa, pois nosso estudo envolve 

professores da Universidade Federal de São João del-Rei. A pesquisa é relevante ao produzir 

conhecimento acerca da vivência desses profissionais enquanto docentes universitários. 

Considerando que esse espaço abriga professores qualificados, por vezes, com dedicação 

exclusiva, há a emergente necessidade de considerar sua saúde psíquica, indispensável para 

desenvolver, satisfatoriamente, suas demandas acadêmicas além de interferir, positivamente, 

em seus convívios familiar e social.  

A pesquisa envolve baixo risco, uma vez que sua identidade como participante será 

preservada bem como eventuais nomes que possam ser citados durante a entrevista. Você tem 

o direito em interromper a sua participação a qualquer momento da entrevista bem como em 

qualquer fase da pesquisa. Sua participação é voluntária, não se caracterizando obrigatória. 
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Você tem plena autonomia em participar ou não participar do projeto e não sofrerá 

penalidade alguma caso decida não consentir sua participação ou desistir de participar. 

Contudo, a sua participação é importante para a execução da pesquisa. Serão garantidas a 

confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas. A entrevista será 

individual sem a presença de outros voluntários no local. 

 

Garantia de confidencialidade e privacidade 

 

Qualquer dado que possa identificá-lo(a) será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa e o material será armazenado em local seguro. A qualquer momento, durante a 

pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua 

participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste documento. 

No presente projeto, você será identificado(a) por um nome fictício. A entrevista será 

gravada em sua íntegra e será desenvolvida pelo tempo que for confortável para você, 

podendo ser interrompida caso você solicite.  As entrevistas serão transcritas e armazenadas 

em arquivos digitais assim como os resultados. Somente terão acesso a elas a pesquisadora e 

sua orientadora. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 

cinco anos, conforme Resolução nº 466/2012 e orientações do CEPSJ. 

O(A) Sr.(a.) não terá nenhuma despesa e, também, não receberá remuneração alguma. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo. Os resultados poderão ser divulgados amplamente. 

Contudo, não haverá identificação dos sujeitos participantes da pesquisa. Palestras dirigidas 

ao público participante, artigos científicos e a dissertação/tese serão realizados e devoluções 

individuais para os entrevistados que desejarem, também, serão fornecidas pelos 

pesquisadores. A equipe estará à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Observações  

 

Este termo de autorização é redigido em duas vias, sendo uma para o(a) participante e 

outra para a pesquisadora. Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo(a) participante da 
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pesquisa e pela pesquisadora responsável (ou pessoa por ele delegada e sob sua 

responsabilidade), com ambas as assinaturas apostas na última página. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSJ. Telefone de contato: 

(32)3373-5479. A Comissão de Ética é a instância, que tem por objetivo defender os 

interesses dos participantes em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. Dessa forma, a comissão tem o papel 

de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios 

éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 

confidencialidade e da privacidade. 

 

____________________________________________ 

(Nome e Assinatura da Pesquisadora) 

Contato com as pesquisadoras responsáveis:  

 

Orientadora: Profa. Doutora Cássia Beatriz Batista 

Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Dom Bosco 

Praça Dom Helvécio, 74 – Dom Bosco, São João del-Rei – MG, CEP: 36301-160  

E-mail: cassiabeatrizb@gmail.com 

Telefone: (32)98888-1996  

Pesquisadora: Regina Céli Ferreira de Lima 

Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Dom Bosco 

Praça Dom Helvécio, 74 – Dom Bosco, São João del-Rei – MG, CEP: 36301-160 

E-mail: regina@ufsj.edu.br 

Telefone: (32)98839-4365  

 

Coordenadora do CEPSJ: Profa.  Doutora Jacqueline Domingues Tibúrcio 

Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Dom Bosco 

Praça Dom Helvécio, 74 – Dom Bosco, São João del-Rei – MG, CEP: 36301-160 

Sala 2.56 – Campus Dom Bosco 

Telefone: (32)33735479 

mailto:reginalima@ufsj.edu.br
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Consentimento Pós-informação 

Eu, ___________________________________________________ (nome completo legível 

do participante), declaro que obtive todas as informações necessárias bem como todos os 

eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Por isso, eu concordo em 

participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este 

documento é emitido em duas vias, que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora, 

ficando uma via com cada um(a) de nós.  

São João del-Rei, _____ de ______________de 2021. 

 

                 

__________________________________ 

(Assinatura do(a) participante da pesquisa) 

  

__________________________________ 

(Assinatura da pesquisadora responsável) 
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Apêndice 3 – Questionário: Mapeamento da saúde dos docentes da UFSJ  

 

Prezado(a) docente, 

Este question rio f   p rte d  pesquis  intitul d  “O tr b lho docente n  

universid de: signific dos e implic ções n  s úde” do Progr m  de Pós-graduação em 

Educação (PPEDU) da UFSJ. O tempo estimado de resposta é de dez minutos. 

Este estudo busca mapear sentidos atribuídos pelos docentes ao processo 

saúde/doença, caracterizando alguns desdobramentos e implicações em sua vida acadêmica.  

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, pois nosso estudo envolve 

professores(as) efetivos(as) da Universidade Federal de São João-del Rei. A sua participação 

é voluntária, não se caracterizando obrigatória.  

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas. O(A) Sr.(a.). não terá despesa e, também, não receberá remuneração por sua 

colaboração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Pesquisa e Ética nos termos das 

Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 e Norma Operacional nº 001/2013 sob o registro 

CAAE: 18327519.0.0000.5151. 

Se você for professor(a) efetivo(a) da UFSJ e concordar em participar deste estudo, 

por favor responda às perguntas abaixo neste formulário. 

Agradecemos a sua participação. 

 

Questionário: 

1) Qual o seu gênero? (Múltipla escolha) 

o Feminino 

o Masculino 

o Outros 

2) Qual a sua idade? (Múltipla escolha) 

o Entre 25 e 35 anos 

o Entre 36 e 45 anos 

o Entre 46 e 55 anos 

o Entre 56 e 65 anos 
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o Acima de 66 anos 

3) Em qual curso/departamento você é lotado(a)? 

............................................................................. 

4) Há quanto tempo você trabalha como docente na UFSJ? (Múltipla escolha) 

o < 5 anos 

o Entre 5 e 10 anos 

o Entre 10 e 20 anos 

o Acima de 20 anos 

5) Você já se ausentou do trabalho devido a adoecimento respiratório? (Caixa de 

seleção)  

 Gripes ou resfriados 

 Rouquidão 

 Faringite ou laringite (dor na garganta) 

 Rinite ou sinusite (pressão na cabeça e/ou face, nariz entupido, coceira, espirros) 

 Bronquite (tosse com ou sem catarro, dificuldade de respirar) 

 Asma (dificuldade e sensação de obstrução para respirar) 

 Não 

 Outro......................................................................... 

6) Você já se ausentou do trabalho devido a acometimento na visão?  

 Visão cansada  

 Visão dupla  

 Visão embaçada 

 Conjuntivite (vermelhidão nos olhos, coceira, lacrimejar)  

 Não 

 Outro......................................................................... 

7) Você já se ausentou do trabalho devido a acometimento no ouvido? * 

 Dor no ouvido 

 Inflamação no ouvido 

 Infecção no ouvido 

 Labirintite (geralmente, apresenta tonteira, desequilíbrio postural, náusea) 

 Perda da audição 

 Não 
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 Outro......................................................................... 

8) Você já se ausentou do trabalho devido a acometimento no sistema 

circulatório? * 

 Hipertensão arterial/pressão alta  

 Hipotensão arterial/pressão baixa  

 Arritmias ou taquicardias (palpitação) 

 Angina ou infarto (dor forte no peito, enjoos e náuseas, suor intenso) 

 Não 

 Outro......................................................................... 

9) Você já se ausentou do trabalho devido a acometimento no sistema 

digestivo? * 

 Gastrite 

 Dor e queimação no estômago  

 Enjoos e náuseas 

 Estomatite (geralmente, apresenta inchaço e/ou feridas na boca e/ou na garganta, dor) 

Gastroenterite (doença do estômago e intestino, diarreias, vômitos, desidratação) 

 Peritonite (inflamação da membrana que reveste a parede abdominal e cobre os 

órgãos internos, podendo ser infecciosa, apresenta dor intensa e rigidez abdome, 

febre, náuseas, vômitos) 

 Não  

 Outro......................................................................... 

10) Você já se ausentou do trabalho devido a acometimento no sistema urinário? * 

 Cistites (dor na bexiga, ardência ou queimação ao urinar) 

 Infecção urinária (dor que irradia nas costas, bexiga e pelve, febre, dificuldade de 

urinar, urina escassa) 

 Cólica renal (geralmente, causada por pedra nos rins) 

 Insuficiência renal aguda ou crônica (perda parcial ou total do funcionamento dos 

rins) 

 Não  

 Outro......................................................................... 

11) Você já se ausentou do trabalho devido a acometimentos nos sistemas muscular e 

esquelético? * 
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 Dor cervical (dor pescoço) 

 Dor nos braços 

 Dor lombar 

 Dor nas pernas  

 Dor na coluna 

 Dor no corpo todo 

 Artrite (dor, dificuldade de movimento, inflamação na “junta” entre dois ossos)  

 Artrose (processo degenerativo/desgaste da articulação, dor, perda da flexibilidade) 

 Tendinite (dor e inflamação nos tendões, que, geralmente, acomete ombro, cotovelo, 

punho, joelho e tornozelo) 

 Bursite (dor e inflamação nas bolsas que protegem as articulações, mais comum nos 

ombros, cotovelos, joelhos e quadril) 

 Capsulite (“ombro congelado”, inflamação, dor e rigidez na articulação do ombro) 

 Fibromialgia (dor muscular no corpo todo e pode estar acompanhada por alterações 

no sono, na memória e no humor e cansaço) 

 Hérnia de disco (inflamação e/ou desgaste e/ou inchaço do disco, que separa e 

amortece as vértebras e que pode provocar compressão do nervo ciático causando dor 

e/ou inflamação) 

 Não  

 Outro......................................................................... 

12) Você já se ausentou do trabalho devido a acometimentos na saúde bucal? 

 Gengivite aguda ou crônica (inflamação na gengiva, sangramento na gengiva, mau 

hálito, gengivas retraídas) 

 Bruxismo (hábito de ranger ou apertar os dentes durante o sono que pode levar à 

lesão/dor na face e nos dentes) 

 GUNA (Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda, doença infecciosa bacteriana, que 

pode causar morte de células e tecidos da gengiva) 

 Erosão dentária (quebra dos dentes)  

 Extração de dentes 

 Colocação de implantes ou prótese dentária 

 Não 

 Outro......................................................................... 
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13) Você já se ausentou do trabalho devido a adoecimento mental? * 

 Alterações do sono (dificuldade para dormir ou sonolência durante o dia)  

 Ansiedade 

 Enxaqueca  

 Dores de cabeça  

 Estresse 

 Alterações de humor 

 Esgotamento mental, fadiga e cansaço  

 Desmotivação e apatia 

 Irritabilidade  

 Depressão  

 Pânico 

 Uso problemático de álcool e outras drogas  

 Não 

 Outro......................................................................... 

14) Você já se ausentou do trabalho por outros motivos relacionados à saúde? * 

 Cirurgias programadas  

 Cirurgias de urgência  

 Licença maternidade 

 Licença para acompanhar familiar doente 

 Licença para acompanhar familiar com deficiência 

 Dermatite (inflamação na pele – vermelhidão, coceira, descamação) 

 Dermatose (alergia persistente na pele, formação de bolhas, coceira, inflamação e 

descamação) 

 Anemia 

 Doenças endócrinas (diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo) 

 Doenças infecciosas/parasitárias/viroses (dengue, febre amarela, tuberculose, 

leptospirose, leishmaniose, malárias, hepatites virais e Covid-19 entre outras) 

 Neoplasias (câncer)  

 Não 

 Outras......................................................................... 

15) Você já fez ou faz consulta com psicólogo ou psiquiatra? * 
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o Sim 

o Não 

o Já fiz e não faço mais 

16) Nessas consultas, quão presente é a sua fala sobre o trabalho?  

o Nunca 

o Raramente 

o Às vezes 

o Quase sempre 

17) Você reconhece alguma associação entre as doenças apresentadas acima e o seu 

trabalho? * 

o Sim 

o Não 

o Às vezes 

18) Você identifica alguma situação específica do seu trabalho que pode tê-lo(la) 

levado ao adoecimento? Qual foi ela? 

.......................................................................................................................................... 

19) Você já utilizou os serviços do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor (SIASS) da UFSJ para licença/afastamento para tratamento 

médico/cirúrgico, psicológico, maternidade/parto? * 

o Sim 

o Não  

20) Em relação às suas atividades acadêmicas, quando você precisa se ausentar 

do trabalho por motivo de adoecimento, tratamento ou intervenção médica, como você 

gerencia seus compromissos? * 

 Remaneja as atividades para outra data 

 Usa o portal didático 

 Solicita um colega que o(a) substitua  

 Usa o período de férias 

 Outro......................................................................... 

21) Você gostaria de acrescentar alguma informação ou sugestão a este questionário? 

.......................................................................................................................................... 
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22) Sua participação é importante para buscarmos compreensão acerca do possível 

processo saúde/doença, que possa envolver a trajetória profissional do docente. Você 

gostaria de participar desta pesquisa por meio de uma entrevista? * 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

23 - Caso você queira participar, peço que informe seu e-mail para entrarmos em 

contato. Obrigada. 

.......................................................................................................................................... 

 

 


