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Resumo 
Nos últimos dez anos, diferentes mudanças econômicas, políticas e sociais estão ocorrendo no mundo 

e, com elas, surge a esperança em relação à educação. Existe uma cobrança crescente no meio docente 

para que os professores exerçam diversos papeis no ambiente escolar. Diante desse cenário, presencia-

se um mal-estar docente no exercício do professorado, culminando em uma crise na identidade dos 

profissionais. Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo buscar e analisar as percepções 

dos docentes envolvendo sua readaptação, assim como também as causas e conflitos da evolução do 

adoecimento e absenteísmo dos docentes. As questões da pesquisa focaram na profissão do professor e 

suas considerações envolvendo o mal-estar existente e a readaptação funcional. Em um estudo 

quantitativo e qualitativo, um mapeamento dos docentes readaptados e uma entrevista semiestruturada 

foram elaborados. O método utilizado foi a análise de dados (AD) coletados com treze docentes 

readaptados. Concluiu-se que a readaptação desses professores foi uma das representações sociais na 

qual esses profissionais foram expostos. Desse modo, o docente sente-se depreciado socialmente e 

economicamente, sendo pressionado a desempenhar funções para as quais não foi habilitado, bem como 

a cobrança gerada pelo aumento da parte burocrática, sobrecarregando o profissional. O ambiente 

profissional do educador tornou-se uma realidade em que o mal-estar docente é uma verdade inquietante 

e vem levando muitos docentes ao adoecimento e à readaptação. 

 

Palavras-chave: Profissão Docente. Mal-estar docente. Absenteísmo. Readaptação Funcional. 

 

 

HEALTH AND EDUCATION: a study of the health conditions of the readapted teacher in the 

municipality of Casinhas - PE- Brazil 

 

Abstract 

 
1 Parecer Consubstanciado Plataforma Brasil/CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – Nº 4.842.048 
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In the last ten years, different economic, political and social changes are taking place in the world and, 

with them, hope arises in relation to education. There is a growing demand in the teaching environment 

for teachers to play various roles in the school environment. In view of this scenario, there is a teacher's 

malaise in the teaching exercise, culminating in a crisis in the identity of professionals. In this context, 

this research aimed to seek and analyze the perceptions of teachers involving their readaptation, as well 

as the causes and conflicts of the evolution of illness and absenteeism of teachers. The research questions 

focused on the teacher's profession and their considerations involving existing malaise and functional 

readaptation. In a quantitative and qualitative study, a mapping of the readapted teachers and a semi-

structured interview were elaborated. The method used was data analysis (AD) collected with thirteen 

readapted teachers. It was concluded that the readaptation of these teachers was one of the social 

representations in which these professionals were exposed. Thus, the teacher feels socially and 

economically depreciated, being pressured to perform functions for which he was not qualified, as well 

as the collection generated by the increase of the bureaucratic part, overloading the professional. The 

professional environment of the educator has become a reality in which teacher malaise is an unsettling 

truth and has led many teachers to illness and readaptation.  

 

 Keywords: Teaching Profession. Teacher malaise. Absenteeism. Functional Readaptation. 

 

 

SALUD Y EDUCACIÓN: un estudio de las condiciones laborales en la salud de docentes 

readaptados en la ciudad de Casinhas - PE, Brasil. 

 

Resumen 

En los últimos diez años se están produciendo en el mundo diferentes cambios económicos, políticos y 

sociales y, con ellos, surge la esperanza en relación a la educación. Existe una demanda creciente en el 

entorno docente de que los profesores desempeñen diferentes roles en el entorno escolar. Ante este 

escenario, existe un malestar docente en el ejercicio de la docencia, que culmina en una crisis en la 

identidad de los profesionales. En este contexto, esta investigación tuvo como objetivo buscar y analizar 

las percepciones de los docentes sobre su readaptación, así como las causas y conflictos de la evolución 

de la enfermedad y el absentismo de los docentes. Las preguntas de investigación se centraron en la 

profesión docente y sus consideraciones sobre el malestar existente y la readaptación funcional. En un 

estudio cuantitativo y cualitativo se desarrolló un mapeo de docentes readaptados y una entrevista 

semiestructurada. El método utilizado fue el análisis de datos (DA) recopilados de trece maestros 

readaptados. Se concluyó que la readaptación de estos docentes fue una de las representaciones sociales 

en las que estuvieron expuestos estos profesionales. Así, el profesor se siente social y económicamente 

depreciado, siendo presionado para desempeñar funciones para las que no estaba calificado, así como la 

demanda generada por el aumento de la parte burocrática, sobrecargando al profesional. El entorno 

profesional del educador se ha convertido en una realidad en la que el malestar docente es una verdad 

inquietante y ha llevado a muchos docentes a enfermar y a readaptarse. 

 

Palabras clave: Profesión Docente. Malestar docente. Absentismo. Readaptación funcional. 

 

 

Introdução 

 

Este estudo apresenta as características que envolvem os profissionais professores 

readaptados, após afastamento por doenças/ou acidente de trabalho, problemas vivenciados 

mundialmente, que incluem, sobretudo, especificamente, o retorno ao trabalho dos docentes. A 

complexidade do problema, por sua vez, está demonstrada através do crescimento de casos de 
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readaptação docente, o desconhecimento do tema e a carência de políticas públicas que visem 

evitar o adoecimento do professorado. No entanto, o método de readaptação tem se deparado 

com obstáculos que não foram adequadamente solucionados, ficando os professores 

readaptados impedidos de executarem suas tarefas e excluídos novamente do coletivo 

profissional. 

A escolha deste tema partiu do fato de o município de Casinhas ser uma cidade pequena 

e apresentar alto índice de professores readaptados. A pesquisa foi realizada com 13 professores 

de diferentes escolas da rede pública municipal, sendo que: no município tem 21 professores 

readaptados, desses, 13 participaram da pesquisa. 

Para escolha dos docentes entrevistados, Huberman (1992) fornece o roteiro escolhido 

por consideramos que trata como critério o ciclo de carreira docente. Portanto, foi possível 

nessa amostra, os discursos de docentes que se encontram nas fases seguintes: fase de entrada 

de carreira – “que se subdivide entre a sobrevivência e a descoberta”; na fase da diversificação 

– vivendo sentimentos de desencanto, ativismo dentro e fora da escola”, e a fase da estabilização 

– “ligada ao reforço da escolha profissional e gerando os sentimentos de autoconfiança”. 

Segundo Esteve (1999), diante das recentes mudanças sociais, encontra-se desajustada 

a valorização do ensino, da educação, da escola e dos profissionais atuantes nelas. Para esse 

autor, o mal-estar docente pode ser considerado, pela falta de apoio da sociedade aos docentes, 

uma doença social, tanto no campo de ensino, tanto no reconhecimento de seu status social, 

como nas recompensas materiais. Na compreensão de Esteve, alguns fenômenos sociais 

conseguem influenciar tanto na imagem que o docente tem de si, quanto de seu trabalho, 

contribuindo, assim, para gerar uma crise na identidade (autodepreciação), pessoal e 

profissional. 

Ao refletir a respeito da função do docente, deparamos com a complexidade de combinar 

os muitos fatores que se adequam à formação humana. A atividade docente vem sendo marcada 

por importantes desafios, reflexos das constantes mudanças relacionadas ao mundo do trabalho. 

A decorrente condição neste cenário vem aumentando os problemas de saúde física e mental 

associados às múltiplas exigências feitas aos profissionais professores, incluindo a análise da 

relação entre a atividade docente e as condições sobre as possíveis patologias e como elas se 

desenvolvem, da forma como são geradas nestes profissionais. É uma necessidade e um desafio 

que se compreenda melhor o docente, a relação saúde-doença-trabalho do docente, trazendo luz 

à estas questões, tornando-se mais fácil buscar meios para preservar a capacidade para o 

trabalho, enquanto saúde profissional. 
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Observou-se, entretanto, que não existem ações eficazes que originem esse 

enfretamento. Conforme Macaia e Fisher (2015), além da ausência de políticas adequadas, uma 

das dificuldades é a de não encontrar atividades semelhantes ou adaptadas à docência, 

dificultando ainda mais o processo de readaptação. No contexto do afastamento por transtornos 

mentais e comportamentais, os autores apontam motivos atribuídos aos afastamentos (exemplos 

de elementos que demonstram esses sentidos). 

Nóvoa (1995, p.97) relata a situação dos docentes como um mal-estar constante, 

comparado com um papel para encenar com autores do grupo, onde as cortinas se abrem para 

a plateia e lá estão eles, com traje de uma determinada época, um cenário pós-moderno, com 

seus figurinos ultrapassados. O primeiro sentimento é de surpresa dos autores; em seguida, o 

desconcerto e tensão, sentimento de saírem do palco a procura dos responsáveis, para uma 

explicação por toda aquela desordem. Qual seria a melhor reação nessa situação: Em meio a 

um cenário totalmente avesso, continuar a encenação? Abandonar e parar o espetáculo, o 

trabalho? Nesse sofrimento, no contexto, o problema reside independentemente de quem 

ocasionou, em frente à situação vexatória são os autores que determinam a menos traumática 

saída daquela situação. A palavra mal-estar resume os sentimentos, entre uma série de 

circunstâncias e imprevistas reações que os obrigam, diante da plateia, a fazer papel de ridículo. 

Contudo, os professores readaptados enfrentam dificuldades nesta posição de assumir 

cargos e tarefas coma chefia, impedindo-os de realizarem tarefas compatíveis com sua aptidão, 

ficando, novamente, excluídos do coletivo profissional, isto é, isolados da equipe de trabalho. 

Segundo Vieira (2013, p.28): “Por fim, considerando o sujeito da readaptação, como aquele 

profissional que está presente nas relações de trabalho diário, mas excluído e afastado das 

relações de trabalho, o servidor que deixa de produzir significativamente, está à margem das 

situações sociais e culturais deste contexto, pelas novas condições de trabalho a ele oferecidas”.  

Afirma, ainda Vieira, que perpetua-se uma convivência com a violência constante de ter que 

buscar recursos, dentro e fora do ambiente de trabalho, para adaptação, sem apoio de outros, às 

recentes funções que lhe são atribuídas. O professor readaptado está incluído nesse ambiente 

de violência escolar como aquele que adoece pela verdade vivenciada. 

 

Objetivo geral 

- Analisar as concepções dos docentes acerca de sua readaptação, assim como, também, as 

causas e conflitos do processo de adoecimento e absenteísmo dos docentes na cidade de 

Casinhas - Pernambuco. 
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Objetivos específicos 

- Entender as concepções de professores sobre as relações entre o absenteísmo, saúde do 

professor e desempenho do trabalho docente.  

- Identificar os conflitos existentes em relação com o trabalho do docente readaptado.  

- Analisar os significados do afastamento e retorno ao trabalho.  

- Reconhecer a relação entre identidade e profissão do sujeito investigado.  

- Conhecer as orientações sobre de políticas públicas sobre relação saúde e trabalho docente. 

 

Metodologia 

• Revisão bibliográfica, estudo de material sobre o tema; 

• Encaminhamento e solicitação de autorização para pesquisa de campo; 

• Entrevista; 

• Coleta de dados; 

• Análise dos dados coletados; 

• Redação final. 

 

Resultados 

A coleta de dados, nas escolas pesquisadas, foi realizada a partir de gráficos e tabelas. 

Foram, primeiro, coletados os dados sobre a identificação dos professores que participaram da 

pesquisa e tiradas algumas dúvidas para depois prosseguir. Dentro da readaptação, procuramos 

abordar os seguintes temas: profissão e trabalho docente, identidade docente, considerações 

sobre o mal-estar-docente e docência e readaptação funcional. 

As entrevistas foram realizadas com treze (13) professores, sendo possível construir um 

breve perfil dos entrevistados, reunindo informações sobre: estado civil, gênero, idade, 

formação, tempo de formação, tempo de atuação e jornada de trabalho, na Formação Discursiva 

(FD). Os professores aparecem com o nome de professor readaptado (PR), seguido de um 

número arábico respeitando a privacidade do pesquisado, ou seja, o nome ou qualquer outro 

dado, ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar, será mantido em sigilo. Coletou-

se que todos os professores que participaram da pesquisa são do sexo feminino e a idade dos 

profissionais varia de trinta e cinco a cinquenta e sete anos, demonstrando uma diferença 

pequena. Quanto ao tempo de formação dos professores, temos uma variação de, no mínimo, 

oito e, no máximo, de quarenta e quatro anos. 
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Vieira (2013) propõe analisar as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores em seu 

processo de readaptação funcional, sobretudo, visando compreender os momentos e as 

situações desse processo que estejam relacionados, ou não, às suas manifestações em forma de 

dramas e dilemas pessoais. 

As entrevistas foram realizadas com a autorização previa das gestoras das escolas, 

conforme a conveniência e disponibilidade de cada professor participante. Como recomenda 

Szymanski (2010), cordialmente estabelecemos uma relação respeitosa. Como instrumento de 

gravação, foi utilizado um aparelho celular, sendo que todas as entrevistas foram, 

posteriormente, transcritas para realizar a análise dos discursos. 

 

Considerações Finais 

 

A presente pesquisa versou sobre a saúde e formação dos docentes readaptados que 

estão em exercício e a imagem que tecem a respeito de si mesmos e da atividade docente. Os 

dados apreendidos na pesquisa propiciaram adentrar no mundo simbólico e representacional 

dos profissionais docentes no âmbito do trabalho e do mal-estar emergido deste. Essa 

investigação buscou compreender as autoconcepções sociais dos docentes ativos, envolvidos 

nessa pesquisa, acerca do mal-estar em ser professor; visivelmente, nas escolas investigadas, 

essa questão foi perceptível no cotidiano dos professores. Consequentemente, os docentes que, 

por motivo de adoecimento, foram afastados e readaptados, são os que nos interessaram na 

pesquisa. 

 As entrevistas foram realizadas com treze professores; e foi possível construir um breve 

perfil dos participantes da pesquisa, reunindo dados sobre estado civil, gênero, idade, formação, 

tempo de formação, tempo de atuação e jornada de trabalho, analisados na Formação Discursiva 

(FD). Um dos critérios utilizados para a escolha dos professores é que estes estejam readaptados 

por doença ou acidente de trabalho, para os critérios de exclusão, não entraram nessa amostra 

os professores que estejam afastados do seu recinto de trabalho. 

Na análise dos dados coletados, diferentes níveis de mal-estar foram verificados entre 

os profissionais que se encontram readaptados da função por adoecimento. A readaptação é um 

procedimento complicado a que sobrevivem em meio às condições de trabalho que abrangem 

a sobrecarga de aulas, a falta de reconhecimento dos gestores, pais e dos próprios alunos, os 

baixos salários e preconceitos dos pares. A saúde dos professores readaptados não pode ser 

limitada apenas aos distúrbios clínicos, onde a causa do adoecimento fica centrada nos fatores 

biomédicos, preterindo a análise do trabalho que gerou o adoecimento nesses profissionais.  
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Na presença dos resultados acima apontados, entendemos que ser professor é muito mais 

que uma profissão. Conforme Contreras (2012), concordamos e consideramos conveniente 

tratar a profissão docente mirando-a com profissionalismo, isto é, não somente ensinar um 

trabalho, mas, também, vê-lo como pretensão e expressão de valores que deseja alcançar nesta 

profissão.  

Nesse sentido, vale lembrar que, na contemporaneidade, a profissão docente passa por 

várias inquietações, constantes mudanças ocasionadas no âmbito da política econômica global 

que alteram as configurações e os padrões da sociedade, atingindo, consequentemente, a escola 

e o professor. Nesse contexto, devemos considerar o elevado índice de mal-estar docente e as 

crises da identidade no exercício da docência. 

Assim, a investigação centrou-se numa amostra que consideramos representativa de 13 

professores readaptados de função. Os professores entrevistados aparecem com os nomes 

fictícios, respeitando e garantindo a privacidade do pesquisado que compõe o corpo docente 

efetivo das escolas deste município. Neste caso, a amostra utilizada foi a não probabilística, de 

forma intencional (MARQUES, 2006). 

Moscovici (1978), em sua teoria das Representações Sociais para a apreensão da 

imagem e autoimagem dos professores, deu o embasamento necessário sobre a profissão, 

através da linguagem múltipla, foram revelados sentimentos e outros fatores determinantes do 

exercício da profissão docente.  

Segundo Costa, Pontes e Almeida (2013), relacionados ao trabalho, existem três tipos 

de adoecimento que podem ser definidos em: distúrbios relacionados a voz, o uso da voz no 

ambiente de trabalho, a constituição individual e a inserção do indivíduo no ambiente de 

trabalho. 

Por tudo que foi exposto, conclui-se que o mal-estar docente é uma realidade, realidade 

esta que vem causando grandes danos à saúde física e psíquica dos professores. Faz-se 

necessário, sem dúvidas, mudanças nas políticas educacionais e sociais olhando de uma forma 

mais humanizada para esses profissionais, dando-lhes suporte necessário em todas as esferas, 

sejam elas “federais, estaduais e municipais” das instituições de ensino. A escola é um espaço 

onde se aprende a construir relações com as “coisas” e com as “pessoas” e não, apenas, um 

espaço escolar. Tais relações devem proporcionar a inclusão da autonomia, do desenvolvimento 

e a alta direção do estudante, visando-o como construtores de uma nova vida social.  

Todas essas constatações revelam o quanto está vulnerável esse profissional no contexto 

educativo, diante de todas essas situações, até porque, entende-se que o professor não teve uma 

melhoria efetiva das condições de trabalho, mas que aumentaram-lhes as responsabilidades no 



Avanços & Olhares, ISSN: 2595-2579, Nº 7, Barra do Garças - MT  

 
 

exercício da docência. Dessa forma, cabe aos gestores municipais e escolares um olhar 

diferenciado para esses profissionais no recinto do trabalho com a responsabilidade de precaver 

tais situações em que o professor é exposto. 

Por fim, como fruto de reflexão, se fazem necessárias algumas mudanças no campo da 

avaliação escolar, dando início a uma simples mudança de atribuir atitudes e valores buscando-

se rejeitar alguns tipos de comportamentos dos alunos em sala de aula, pais mais engajados na 

escola, buscando a valorização da relação dos pais com os professores, ressaltando as 

obrigações dos pais na educação doméstica que está sendo literalmente atribuídas aos 

professores, que os gestores e colegas de trabalho procurem mais valorizar esses profissionais, 

ter um olhar diferenciado para esses professores para que, mesmo readaptados, eles se sintam 

úteis e realizados dentro da instituição onde trabalham. 
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