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RESUMO
Este estudo analisou a relação entre intensificação do trabalho e 
percepção de saúde de professores de uma universidade pública. Em 
uma abordagem qualitativa, 11 docentes responderam um questioná-
rio, entrevista aberta e grade de vida. Nos resultados o trabalho 
apresentou significados como sustento e reconhecimento social. Ser 
docente envolve formar novos profissionais e possibilidades de des-
cobertas. Os docentes acreditam na relação entre trabalho e saúde, e 
que infraestrutura e intensificação do trabalho influenciam negativa-
mente sua saúde. O processo de intensificação e insuficiência das 
condições de trabalho relacionou-se ao aumento das horas de traba-
lho e à percepção de mal estar e sobrecarga. Neste contexto, sugerem-
se estratégias para a organização do trabalho, para as condições de 
trabalho e para a vida cotidiana do docente que diminuam as barrei-
ras apontadas e contribuam para o bom desempenho e saúde desse 
profissional.

(Araujo M, Martins F, 2015. Intensificação do Trabalho e Percepção da 
Saúde em Docentes de uma Universidade Pública Brasileira. Cienc Trab. 
Sep-Dic; 17 [54]: 212-218).

Palavras-chave: TRABALHO DOCENTE, INTENSIFICAçãO DO TRA-
BALHO E SAúDE DOCENTE.

RESUMEN
Este estudio examina la relación entre intensificación del trabajo y 
percepción de la salud de profesores de una universidad pública. En 
un enfoque cualitativo, 11 profesores completaron un cuestionario y 
fueron entrevistados. Los resultados presentados en el trabajo 
incluyeron apoyo y reconocimiento social. Enseñar involucra formar 
nuevas oportunidades y descubrimientos. Profesores creen en la 
relación entre trabajo y salud, y la infraestructura e intensificación 
del trabajo influyen negativamente en la salud. El proceso de inten-
sificación y falta de condiciones de trabajo se relacionó con el 
aumento de horas laborales y la percepción de incomodidad. En este 
contexto, sugerimos algunas estrategias para la organización del 
trabajo, condiciones laborales y enseñanza en la vida diaria que 
reducen barreras identificadas y contribuyen al desempeño y salud 
del tratante.

Palabras clave: TRABAJO DE PROFESOR, INTENSIFICACIóN DEL 
TRABAJO Y SALUD DEL PROFESOR.

INTRODUçãO

O desenvolvimento da identidade social está fortemente relacio-
nado com as relações de trabalho que o indivíduo desenvolve, e 
esse mesmo trabalho está associado à mais diversas formas de 
inserção social.1,2 
Segundo Heloani e Lancman3 é através do trabalho que se consti-
tuem as redes de relações sociais, as trocas econômicas e afetivas 

e a organização da vida cotidiana das pessoas. A literatura aponta 
que o trabalho possui uma função essencial no desenvolvimento 
psíquico por ser um dos grandes alicerces da constituição do 
sujeito e da sua rede de significados.1,2 
O trabalho proporciona um senso de identidade e frequentemente 
as pessoas definem quem elas são por suas ocupações e habili-
dades. As atividades laborais permitem aos indivíduos partilhar 
experiências com os outros e engajar-se em atividades que ultra-
passam o interesse individual, adquirindo um status social e uma 
identidade profissional.1,2

As dificuldades enfrentadas no trabalho são apontadas por vários 
autores como causa de sofrimento e ruptura na história de vida do 
trabalhador.4,5 O sofrimento advindo das atividades laborais é 
devido principalmente aos impedimentos para manter uma identi-
dade ou papel social e à impossibilidade de desempenhar ou 
ocupar este lugar na sociedade.5 Atualmente, muitas transfor-
mações têm ocorrido no mundo do trabalho, como intensificação 
do ritmo do trabalho, altas taxas de desemprego, presença do 
desemprego estrutural, e crescimento do trabalho temporário e de 
tempo parcial.6-8 
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Neste contexto de transformações ocorridas no mundo do trabalho, 
a docência é uma atividade laboral que tem passado por diversas 
modificações e exigências. Novas condições de trabalho como a 
divisão de conteúdos, incorporação de novas tecnologias e massi-
ficação dos estudantes, tem exigido incremento do volume e 
complexidade das funções desenvolvidas pelos docentes, ampliando 
o seu papel para além da mediação do processo de conhecimento 
do aluno.9 A missão desse profissional passa a incorporar ações 
que vão além da sala de aula, exigindo que ele garanta uma arti-
culação entre a escola e a sociedade, bem como participe da gestão 
e planejamento escolar.10 
Segundo Lemos9 são atribuídos aos docentes de universidades 
públicas, quatro funções: o ensino, a pesquisa, a administração e a 
extensão. Como uma das consequências desta diversidade de 
funções estão a intensificação e a sobrecarga de trabalho que, de 
acordo com estudos atuais, vem impactando negativamente a vida 
e a saúde dos docentes levando a desgastes físicos e psíquicos, 
assim como ao comprometimento das inter-relações sociais.10-12 
Para além da intensificação e sobrecarga de trabalho, outra 
situação contemporânea nas universidades públicas é a precari-
zação do trabalho docente, que tem como causa primordial a 
progressiva erosão do volume de recursos públicos destinados ao 
financiamento da universidade.13,14 Em acréscimo, tem-se uma 
redução orçamentária com efeitos indesejados como o número de 
contratação de docentes insuficientes para atender ao crescimento 
quantitativo e qualitativo de alunos e cursos.13

O que se apresenta é um quadro de alta demanda de trabalho 
aliada a baixo controle e apoio social para o docente, implicando 
em uma situação de sobre-esforço ou uma sobrecarga das funções 
psicofisiológicas10 e das capacidades físicas, cognitivas e afetivas 
do trabalhador para atingir os objetivos da produção escolar. 
Diante desse processo de precarização e intensificação do trabalho, 
o professor tem sua saúde fragilizada, estando mais susceptível a 
adoecer. Além disso, esse processo faz com que ele não reconheça 
seus limites, expondo-se ainda mais ao adoecimento.11 Neste 
contexto, este estudo teve como objetivo identificar o significado 
do trabalho para docentes de uma Instituição de Ensino Superior 
(IES), caracterizar seu cotidiano de vida e trabalho e investigar a 
relação entre a intensificação do trabalho e a percepção de saúde 
destes professores.

PERCURSO METODOLÓGICO

O presente estudo foi desenvolvido numa abordagem qualitativa 
exploratória, buscando trabalhar com o universo dos significados 
e das percepções dos docentes. Segundo Minayo et al15, esses fenô-
menos fazem parte da realidade social e envolvem o mundo das 
relações, das representações e da intencionalidade humana, sendo 
objeto da pesquisa qualitativa justamente por não poder quanti-
ficá-la.
Para compor a população alvo deste estudo foram selecionados 
docentes, de ambos os sexos, com pelo menos um ano de expe-
riência docente na instituição de trabalho e pertencentes ao quadro 
de professores efetivos lotados nos cursos do Instituto de Ciências 
da Saúde (ICS) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM), a saber: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 
Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Terapia Ocupacional. A escolha 
pelos professores do ICS foi devido às características específicas da 
docência na área da saúde, como por exemplo, a supervisão in loco 

de estágios, necessidade de frequentar diferentes espaços na comu-
nidade para realização das atividades de pesquisa e extensão, não 
utilizando apenas a universidade para desenvolver suas atri-
buições. Além disto, todas as atividades dos cursos englobados 
nesse instituto acontecem em período integral. A seleção dos 
participantes ocorreu em três etapas: a primeira foi entrar em 
contato com os departamentos dos cursos solicitando os e-mails 
dos docentes efetivos; a segunda etapa consistiu no envio de 
e-mails aos professores convidando-os a participar da pesquisa; e, 
por último, foi enviado um novo e-mail para os docentes que 
aceitaram participar, agradecendo a disponibilidade e agendando 
um horário para a realização da entrevista. Todos os participantes 
leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro (Parecer nº 2637).
Os procedimentos de coleta de informações envolveram três 
momentos. O primeiro foi o preenchimento de um questionário para 
coletar informações sócio demográficas e ocupacionais para caracte-
rização dos docentes. Em um segundo momento foi realizada uma 
entrevista aberta, baseada em um roteiro de perguntas para obter 
informações sobre a rotina de trabalho, o significado do trabalho e 
de ser professor universitário, as barreiras e facilitadores presentes no 
ambiente de trabalho, a percepção do docente sobre sua saúde e 
sobre a relação entre saúde e trabalho. As entrevistas são conside-
radas uma conversa com finalidade e, uma entrevista aberta, é aquela 
na qual o entrevistado fala livremente sobre o tema abordado e as 
perguntas do entrevistador são feitas para dar maior profundidade às 
reflexões.15 Estas foram registradas em gravador da marca Sony®, 
modelo ICD-PX312 e posteriormente transcritas com autorização 
prévia dos participantes. Por último, foi utilizada a técnica de grade 
de vida que, segundo Wilson et al16, é uma ferramenta visual para 
mapear eventos importantes da vida em relação à passagem do 
tempo e incentivar a discussão. A grade de vida construída para este 
estudo era composta por oito colunas e cinquenta linhas. Cada linha 
se referia aos horários do dia distribuídos a cada meia hora, totali-
zando as vinte e quatro horas de um dia. As colunas se relacionavam 
aos dias da semana, de segunda a domingo. A grade de vida era 
entregue aos docentes no final da entrevista e estes a preenchiam 
durante uma semana. Após esse prazo, a pesquisadora recolhia a 
grade de vida nos locais já pré-indicados pelos professores. 
Para a análise das entrevistas foi realizada análise de conteúdo 
com base em unidades temáticas, que são entendidas como 
unidades de significação que se libertam de um texto analisado 
segundo critérios relativos à teoria que guia a leitura.17 Assim, a 
análise das narrativas seguiu as etapas de pré-análise, exploração 
do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, 
seguindo as recomendações de Bardin17 para análise de dados 
qualitativos por unidades temáticas. 
As atividades descritas na grade de vida foram analisadas segundo 
a codificação de atividades proposta por Aguiar.18 Nos códigos 
sugeridos por Aguiar18, as atividades cotidianas estão reunidas em 
10 grupos e, neste estudo, optou-se por reunir algumas dessas 
categorias, resultando em seis grupos, conforme o QUADRO 1. 
Após a codificação das grades de vida, as atividades foram ponde-
radas por estatística descritiva com distribuição de frequência.
O encerramento da coleta ocorreu de acordo com o critério de 
saturação que, segundo Fontanella et al19 é o momento no qual as 
informações são suficientemente confirmadas, não há o surgi-
mento de novos elementos e o pesquisador consegue compreender 
a lógica interna do grupo ou da coletividade em estudo.
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estudo onze docentes e o período da coleta de dados durou cinco 
meses, de agosto a dezembro de 2013.
Dos onze docentes, seis eram mulheres e cinco homens, com idade 
entre 31 a 49 anos. O tempo de experiência docente dos participantes 
variou de três a 24 anos, sendo que o tempo de docência na insti-
tuição pesquisada variou de um a dezenove anos. Apenas um dos 
entrevistados possui carga horária de vinte horas semanais, sendo os 
demais com quarenta horas semanais de trabalho e dedicação exclu-
siva. As informações detalhadas sobre o perfil sócio demográfico e 
ocupacional dos participantes encontram-se na TABELA 1.
Na apresentação dos resultados deste estudo os nomes dos partici-
pantes foram substituídos por números para preservar as suas 
identidades. Ao realizar a análise de conteúdo das entrevistas 
foram identificadas sete categorias que abordavam os temas de 
interesse e, estas foram agrupadas em quatro categorias, a saber: 
1) significado do trabalho e de ser um professor universitário; 2) 
dificuldades encontradas no dia-a-dia de trabalho e intensificação; 
3) facilitadores no cotidiano de trabalho; e, por último, 4) perce-
pção sobre a própria saúde e relação entre trabalho e saúde. 

O significado do trabalho e de ser um professor universitário
Na vida adulta, o espaço do trabalho é palco privilegiado de trocas, 
aparecendo como o mediador central da construção, do desenvol-
vimento e complementação dessa identidade individual.4 Nesse 
sentido, o trabalho pode ser visto como fundamental na consti-
tuição de redes de relações sociais e de trocas afetivas e econô-
micas que estão na base da vida cotidiana das pessoas. Além disto, 
está associado ainda a diferentes significados, como autodesenvol-
vimento, possibilidade de autonomia e segurança, justiça, cons-
trução de relacionamentos satisfatórios, entre vários outros.20 
Todos esses significados atribuídos ao trabalho aparecem no relato 
dos entrevistados:
“Nossa! Sustento né. Sustento. Uma devolutiva pra sociedade do 
que o governo fez pra mim há um tempo atrás.” (entrevistada 
emocionou-se) E1

RESULTADOS E DISCUSSãO

Os resultados deste estudo apresentam qual o significado do 
trabalho para docentes dos cursos do Instituto de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, caracteri-
zando seu cotidiano de vida e trabalho, além de descrever a relação 
entre a intensificação do trabalho e a percepção de saúde destes 
professores à partir de uma abordagem qualitativa.
Foram convidados a participar do estudo setenta e dois docentes 
da instituição, dos quais 18 responderam ao convite. Destes, dois 
não puderam participar porque estavam afastados para capaci-
tação, três não deram retorno após terem aceitado o convite e 
outros dois não devolveram a grade de vida ou a entregaram 
incompleta após a entrevista. Dessa forma, participaram deste 

Quadro 1.
Comparação das categorias propostas por Aguiar18 e as categorias 
reunidas no estudo.
 Categorias de atividade Categorias de atividades
  (segundo Aguiar, 2001)
 Cuidado pessoal Cuidados pessoas
 Trabalho Atividades com rendimentos
 Cuidados com domicílio e família Cuidados com o domicílio e com a família
 Estudo Estudo
 Atividades de recreação, lazer,  Trabalho voluntário e reuniões;
 esporte e religiosas Vida social e lazer; Esportes e 
  atividades ao ar livre; Hobbies e Jogos; 
  Meios de comunicação em massa; 
  Preenchimento do diário de uso do tempo.
 Deslocamento Viagem – relacionada a: cuidados pessoais; 
  trabalho; escola ou universidade; estudo no 
  tempo livre; cuidados do domicílio; compras 
  e serviços; transporte de criança; transporte 
  de adulto membro da família; trabalho 
  organizacional; ajuda informal; atividades 
  participativas; vida social; lazer e cultura; 
  hobbies.

Tabela 1.
Perfil sócio demográfico e ocupacional dos participantes do estudo.
 Idade Sexo Estado Civil Nº de filhos Titulação Tempo Tempo de docência  Departamento Cursos que ministra aulas
      de docência na UFTM
E 1 38 F Solteira 0 Mestre 12 anos e 7 meses 5 anos Terapia Ocupacional Graduação – Terapia Ocupacional
         Graduação – Fisioterapia
         Pós grad. – Psicopedagogia
E 2 31 F Solteira 0 Doutora 9 anos e 6 meses 3 anos Ciências do esporte Graduação – Ed. Física
         Especialização – Projeto Mais Educação
         Mestrado – Strict Sensu Ed. Física
E 3 37 F Casada 1 Mestre 5 anos 3 e 10 meses Terapia Ocupacional Graduação – Terapia ocupacional
E 4 34 M Solteiro 0 Mestre 6 anos 1 ano Ciências do esporte Graduação – Ed. Física
E 5 49 F Casada 0 Doutora 11 anos 3 anos e 3 meses Nutrição Graduação – Nutrição
         Pós grad. – Residência Multiprofissional
E6 48 M Divorciado 2 Doutor 19 anos 12 anos Genética, Ecologia Graduação – Biomedicina, 
        e Patologia geral Enfermagem e Medicina
E 7 38 M Casado 2 Doutor 14 anos 5 anos Fisioterapia Aplicada Graduação – Fisioterapia
E 8 33 F Solteira 0 Doutora 8 anos 3 anos Fisioterapia Aplicada Graduação – Fisioterapia
         Pós grad. Graduação – Ed. Física
         Especialização – Pediatria
E 9 34 M Casado 0 Doutor 3 anos 3 anos Fisioterapia Aplicada Graduação – Fisioterapia
         Mestrado – Medicina Tropical, 
         Ed. Física e Atenção à Saúde
         Doutorado – Medicina Tropical 
         e Atenção à Saúde
E 10 40 F Separada 0 Doutora 16 anos 5 anos Fisioterapia Aplicada Graduação – Fisioterapia
E 11 42 M Casado 2 Doutor 24 anos 19 anos Fisioterapia Aplicada Graduação – Fisioterapia 
         e Terapia Ocupacional
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“Mas o trabalho, realmente ele que nos permite crescimento e 
evolução, principalmente pra aquilo que nós escolhemos fazer.” E7
“... o trabalho pra mim não tem a função só de subsistência, ele 
tem a função de existência também.” E9
“Acho que o trabalho é a gente tá fazendo algo que gosta, algo que 
traz um prazer pessoal. Eu acho que trabalho pra mim é isso, é o 
que tá me trazendo uma satisfação.” E11
Pode-se observar que para os entrevistados o trabalho possui dife-
rentes significados, como sustento, crescimento e evolução, exis-
tência e reconhecimento, além de prazer e satisfação ao se 
trabalhar com algo que gosta. O trabalho associa-se com a noção 
de emprego, devido ao salário que possibilita suprir as necessi-
dades, promovendo autonomia e independência, gerando senti-
mento de segurança.21 Além disso, segundo Morin21 o trabalho 
possui um importante papel perante a sociedade, pois muitas 
pessoas trabalham para poderem se relacionar com outras pessoas, 
para evitar o tédio, tendo algo para fazer, para ter o sentimento de 
vinculação e também para terem um objetivo na vida. Os senti-
mentos de realização e prazer advindos das tarefas também dão 
maior significado ao trabalho, pois é a partir dessas tarefas que o 
sujeito pode mostrar suas habilidades, adquirir novos conheci-
mentos, aumentar seu potencial e autonomia.21

Diante desse contexto de trabalho, a docência se mostra como uma 
atividade com diversos significados, como ensinar, instruir, 
mostrar caminhos, não sendo restringida apenas a função de 
ministrar aulas, mas sim, a funções muito mais complexas, como, 
por exemplo, dominar novos recursos e tecnologias de informação 
e comunicação e a produção e socialização de pesquisas e conhe-
cimentos.22 Nas narrativas dos participantes, foram identificados 
vários trechos relacionados com o significado de ser um professor 
universitário, como descrito abaixo:
“Mas eu acho que o principal é esse ensino aprendizagem contínuo 
de autonomia, de liderança, de formação humana.” E2
“Então acho que o que significa pra mim é mais essa coisa da 
possibilidade de descoberta, de desbravar caminhos novos.” E3
“Significa ser um professor universitário, o que mais poderia signi-
ficar? Significa participar da formação do país, né! Da formação 
da elite que vai pensar no futuro, né. Então é um privilégio sabe?!” 
E6
“Então, eu diria que talvez a palavra que fosse sinônimo de ser 
professor universitário seria responsabilidade ou comprometi-
mento, com o trabalho e com a formação dos alunos.” E9
A partir dos relatos dos entrevistados é possível perceber os 
diversos significados de ser docente, dentre os quais destacam-se 
as possibilidades das descobertas e principalmente, a responsabili-
dade em formar novos profissionais. Segundo Basso23 a função do 
docente é mediar a formação do aluno na vida, no seu cotidiano 
de forma espontânea, e nas esferas da vida social, possibilitando 
ao mesmo tempo a criação de uma postura crítica do aluno.

Dificuldades encontradas no dia-a-dia de trabalho e 
intensificação
A intensificação do trabalho é a ampliação das atribuições e 
responsabilidades dos docentes, em um mesmo período de tempo, 
sendo que estas atribuições incluem não apenas ministrar aulas, 
mas também atividades administrativas, de pesquisa e desenvolvi-
mento de atividades de formação complementar, para aumentar 
habilidades e competências no processo de ensino7. Além desse 
processo de intensificação, outros fatores podem dificultar a ativi-
dade de docência e aumentar a insatisfação e adoecimento, dentre 

eles destacam-se: baixos salários, carência de recursos materiais e 
humanos, aumento da intensidade e ritmo de trabalho, e desvalo-
rização da imagem do professor.24 Todos os fatores citados se 
mostram evidentes nos relatos dos entrevistados:
“Eu acho que a infraestrutura da universidade não te dá condição 
ideal pra você fazer tudo o que tem pra fazer, em termos de 
lecionar, atender a comunidade, pesquisar e administrar”. E1
“Talvez essa coisa de exigir que a gente publique, que a gente faça 
extensão, que faça isso, faça aquilo. Então tem um sobrecarga 
muito grande de trabalho.” E3
“É interessante a gente observar que a gente tá reeducando os 
alunos na universidade, é o maior dificultador do professor univer-
sitário. Apesar da imensidão de coisas que ele tem que fazer, 
extensão, pesquisa e o ensino né, o tripé.” E4
“Então a gente chega em casa cansado, mas tem que sentar e 
trabalhar porque a hora que surge, a hora que você é avaliado 
como professor você tem que apresentar produção. Só que em 
contrapartida nós não temos essa infraestrutura que é necessária 
para ser cobrado tudo isso do professor, o professor não tem.” E5
“Então uma das dificuldades é essa, a gente é cobrada né! Como 
pesquisadora fortemente, mas a gente ainda tem pouca estrutura, 
não tem um suporte, tanto de espaço físico, quanto de pessoal, 
você entendeu? Então assim... de técnicos pra tocar, de técnicos 
pra te ajudar...” E10
Como se pode observar, as maiores dificuldades dos docentes estão 
relacionadas a infraestrutura, a complexidade das funções e 
exigências, além da sobrecarga advinda do trabalho. Dessa forma, 
condições de trabalho inadequadas, a precária infraestrutura e 
problemas sócio educacionais tornaram-se parte das novas tarefas 
e responsabilidades da docência.4 Segundo Almeida et al25, o baixo 
salário e as atividades desempenhadas em condições precárias 
prejudicam a qualidade dos serviços dos docentes, uma vez que 
para responderem a toda demanda necessitam dobrar ou triplicar 
a jornada de trabalho, bem como realizar atividades de trabalho 
em casa. Tantas atribuições resultam em um cansaço crônico dos 
trabalhadores, devido o excesso de trabalho e falta de tempo para 
realizar atividades básicas da vida humana.4

De uma forma geral, no exercício da docência dos participantes 
desta pesquisa, as variáveis que dificultam o desempenho do 
trabalho cotidiano foram as más condições de trabalho, cobranças 
institucionais voltadas para a realização de atividades de ensino, 
extensão, pesquisa e administrativas, as dificuldades pregressas 
dos alunos e a jornada excessiva de trabalho.

Gráfico 1.
Comparação do uso do tempo em média de horas gastas com as seis cate-
gorias do estudo, de segunda à sexta-feira e durante toda a semana.
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Analisando a distribuição das atividades cotidianas nas grades de 
vida, não se pode falar em jornada de trabalho formal para os 
docentes universitários entrevistados, pois essa categoria trabalha 
à noite, nos feriados e finais de semana. De fato, alguns estudos 
confirmam a expansão do tempo de trabalho do professor para 
todo o tempo de descanso e de lazer.10,26 Trata-se do que os autores 
denominam de intensificação do trabalho docente.9,11

Comumente, espera-se que o uso do tempo nos finais seja gasto 
com atividades de cuidado pessoal, recreativas e de lazer como 
forma de descanso e relaxamento e que haja uma diminuição das 
horas dedicadas às atividades de trabalho. No entanto, a jornada 
excessiva de trabalho dos docentes fica evidente no GRÁFICO 1 
que indica um aumento da média das horas dedicadas às ativi-
dades laborais aos fins de semana.
O aumento das horas gastas com deslocamento entre este grupo de 
professores caracteriza-se pelo fato de que os entrevistados utilizam 
desse tempo para visitar os familiares em outras cidades ou se loco-
moverem para realizar as atividades citadas. O que se destaca é o 
aumento do uso do tempo com atividade laboral no fim de semana, 
caracterizando, mais uma vez, a intensificação do trabalho e 
mostrando que os docentes têm diminuído as horas dedicadas a 
atividades como lazer, recreação, de convívio familiar e de descanso.
O lazer é uma das principais ocupações do indivíduo, sendo consi-
derada uma atividade realizada sem obrigações de ser produtivo, 
que proporciona relaxamento e crescimento pessoal.27 Segundo 
Glantz e Richman28, o lazer permite ainda maior senso de valor 
pessoal, maior socialização, experiência de estímulos intelectuais e 
ajuste à organização da vida. Diante desse contexto de substituição 
das atividades de descanso e lazer e maior uso do tempo voltado 
ao trabalho, Stepansky e França29 destacam a importância de 
manter um equilíbrio entre as atividades laborais e a vida pessoal, 
para diminuir o estresse, tornando o trabalho mais agradável. 
Além disso, esse equilíbrio proporciona ao trabalhador uma maior 
flexibilidade de tempo, possibilitando sua participação em ativi-
dades de natureza familiar e que promovem bem-estar e saúde. 

Facilitadores no cotidiano de trabalho
No trabalho para os docentes, a liberdade, possibilidades de 
trabalho em equipe, receptividade dos alunos e a valorização do 
professor são os principais elementos que facilitam a construção 
de um espaço pedagógico ideal e criativo.30 Sob condições 
adversas referentes ao ambiente e à forma de organização do 
trabalho, a prática dos docentes pode ser também permeada por 
fatores que agem como facilitadores, desta forma, os docentes 
entrevistados trazem em seus relatos alguns itens que acreditam 
serem os maiores facilitadores de seu trabalho:
“Acho que num vem nem do meio, eu acho que vem da vontade de 
você querer ensinar o outro. Então, a gente permanece por amar a 
profissão. Eu amor entrar na sala de aula, eu amo dar aula”. E1
“Uma coisa que é muito boa no ensino superior e que te diferencia 
do ensino particular é que eu tenho autonomia. Então, o professor 
ter autonomia isso te garante ali coisas boas.” E4
 “Então, eu entendo que a equipe em si e o ambiente de trabalho 
são os maiores facilitadores e motivadores do trabalho aqui.” E9
“Nós temos no departamento de (...) um bom grupo, um grupo que 
dá apoio, dá suporte, um grupo que se auxilia, e isso eu acho que 
é importantíssimo. Então, o ambiente de trabalho é outra coisa que 
né, então você tem prazer de trabalhar onde você trabalha, você 
tem prazer de trabalhar com as pessoas com quem você trabalha, 
tanto dentro do departamento como de forma geral.” E10

A partir dos relatos é possível perceber que os grandes facilitadores 
para os participantes da pesquisa são a satisfação e o prazer em 
realizar aquilo que gostam, ter autonomia e também possuir uma boa 
relação interpessoal com a equipe de trabalho. A satisfação com o 
trabalho, de um modo geral, é o resultado da satisfação com os 
diversos elementos do trabalho. Para Marqueze e Moreno31 o 
aumento da satisfação no trabalho pode melhorar a capacidade para 
o trabalho entre docentes universitários e faz com que o trabalhador 
encontre significado em sua atividade laboral. Assim, a satisfação 
com o trabalho mostra-se como uma conexão entre o trabalho dos 
docentes e suas tarefas, sendo relacionada ao desenvolvimento de 
atitudes positivas direcionadas ao trabalho e às pessoas.32 Como 
citado pelos entrevistados, o relacionamento interpessoal é um 
importante facilitador em um ambiente laboral, pois permite a 
criação de vínculos e relacionamentos interpessoais, o que potencia-
liza os grupos de trabalho, aumentando a segurança e satisfação 
nesse ambiente.33 Dessa forma, é importante o desenvolvimento de 
estratégias para a manutenção de boas relações entre professores em 
seu meio profissional, para possibilitar comportamentos mais posi-
tivos em um ambiente com maior solidariedade, confiança e empatia. 
De acordo com as narrativas dos entrevistados percebe-se que os 
facilitadores presentes no cotidiano de trabalho são a satisfação e 
o prazer em ser docente, ter autonomia e boas relações interpes-
soais com os colegas de trabalho. Nota-se que estes facilitadores 
são intrínsecos, isto é, são estratégias pessoais dos docentes, sendo 
a autonomia o único facilitador relatado pelos entrevistados rela-
cionado à organização do trabalho ou às condições de trabalho. 
Segundo Mariani e Alencar30, a autonomia libera o raciocínio 
criativo das pessoas, fazendo com que haja melhor aproveitamento 
dos talentos e conhecimentos no ambiente de trabalho, além de 
aumentar o dinamismo e a inovação entre docentes.

Percepção sobre a própria saúde e relação entre trabalho 
e saúde
Grande parte do tempo dos participantes é ocupado pelo trabalho, 
observado através de longas jornadas de trabalho que atravessam 
o dia (Gráfico 1), com poucas pausas de descanso, além de um 
ritmo intensificado, exigindo grande atenção e concentração. 
Segundo Monteiro34, na atualidade, uma das profissões mais 
estressantes é a docência, que apresenta diversas dificuldades, 
como a falta de recursos, necessidade se trabalhar aos domingos e 
feriados, participar de eventos e lidar com contrato de dedicação 
exclusiva. Além de todos esses fatores, Silva e Carvalho35 citam 
ainda o excesso de trabalho, a precarização do trabalho, a sobre-
carga e a responsabilidade pela formação dos sujeitos como sendo 
problemas que afetam os docentes. As narrativas dos entrevistados 
e as evidências disponíveis indicam que a grande carga de trabalho 
faz com que os docentes se esforcem para atender às exigências, 
envolvendo esforços físicos, cognitivos e psicoafetivos, e gerando 
desgaste.36 Quando questionados sobre a percepção da própria 
saúde, os entrevistados relataram:
“Eu tenho percebido, tenho tentado tomar cuidado com uma dor 
que eu tenho no ombro direito da digitação e de mouse. Eu já fui 
ao médico, ele... Já cheguei a fazer fisioterapia uma vez, então 
talvez eu tenha que voltar de novo. Infelizmente acontece.” E2
“Depois que eu cheguei (na universidade) eu nunca tinha tido 
gastrite, eu tive e séria. Eu tive que fazer tratamento, tomei medi-
cação, no primeiro ano, de tanto que eu estranhei. E foi de nervoso, 
eu não tinha nada, nenhuma bactéria...” E5
“Eu acho que a minha saúde numa escala de um a cinco, sendo 
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um ruim e cinco ótimo, eu estaria aí entre dois e três. Por tudo isso 
que a gente faz, eu sinto, às vezes dificuldade pra descansar, então 
a gente acorda muito cedo, vai dormir muito tarde.” E7
“Eu tive um infarto e depois disso, daí eu fui me cuidar melhor. 
Então, hoje a minha saúde tá bem melhor. Melhor assim né, sou 
hipertenso, pré-diabético e pós-infartado, então (risos) tem que tá 
melhor por causa disso.” E11
Como evidenciado pelos relatos, grande parte dos entrevistados 
afirmam ter problemas de saúde, percebendo-a como agravada por 
determinantes relacionados ao trabalho. Segundo Neves e Silva37 

quando referimos à relação trabalho-saúde, devemos lembrar que 
o trabalho nunca é neutro em relação à saúde, pois ele pode 
beneficiá-la ou, então, promover o adoecimento. Os entrevistados 
discorreram sobre a relação que o trabalho possui com a saúde, e 
as narrativas que surgiram foram:
“Eu acho que tem completa relação, porque quanto mais cansado 
a gente fica mais fácil a gente adoece.” E3
“Então, eu vejo um equilíbrio no meu trabalho até porque quando 
eu descubro coisas novas eu quero testar em mim, antes de passar 
a algum atleta, ou de passar isso em sala de aula pros alunos. 
Então existe uma relação sim.” E4
“Claro, óbvio né. O estresse que eu tenho aqui reflete infelizmente 
né. E a gente acaba pagando um preço relativamente alto né.” E6
“Era muito corrido, a gente começou assim, vamos dizer, priori-
zando muito o trabalho e esquecendo da nossa saúde. E não só 
como eu, como eu acho que tem vários outros professores, que a 
partir do momento em que viu que negócio não tava indo bem aí 
mudou a rotina. A gente teve que fazer uma mudança de rotina pra 
gente conseguir andar.” E8
“Às vezes não consigo ingerir água adequadamente, aí tenho infe-
cção urinária. Quer dizer, foi uma coisa que foi um descuido meu, 
mas provocado pelo trabalho, pelo tipo de trabalho tá, então é uma 
das coisas, tem relação sim.” E10

Neste contexto citado pelos docentes, Toldrá et al38 relatam que a 
realidade enfrentada no cotidiano laboral impõe efeitos no perfil 
epidemiológico das doenças relacionadas ao trabalho, o que leva à 
pertinência de um debate renovado acerca da gênese dessas 
doenças e de sua gravidade. Nota-se, também no contexto univer-
sitário, que o docente não fica ileso às transformações ocorridas no 
mundo do trabalho, pois a precarização das condições de trabalho 
e intensificação afetam a saúde e a manutenção de hábitos saudá-
veis desses trabalhadores. 

CONSIDERAçÕES FINAIS

Neste estudo, a intensificação do trabalho se mostrou como uma 
característica atual presente no trabalho dos docentes universitá-
rios entrevistados. Nota-se que os docentes têm dedicado grande 
parte do tempo durante a semana e nos finais de semana às ativi-
dades laborais, aumentando ainda mais a sobrecarga de trabalho.
Além dessa sobrecarga, barreiras que apareceram no estudo, como 
más condições de trabalho, cobranças institucionais voltadas para 
a realização de atividades de ensino, extensão, pesquisa e adminis-
trativas, dificuldades pregressas dos alunos e jornada excessiva de 
trabalho, tem dificultado o desempenho no trabalho e são perce-
bidas como influências negativas em seu estado geral de saúde. 
Quanto aos facilitadores, percebeu-se que estes estão ligados mais 
a fatores intrínsecos do professor, como prazer em dar aulas e ser 
docente, e não a fatores ligados à organização e condições do 
trabalho.
Dessa forma, a organização do trabalho e as condições em que o 
trabalho é ofertado devem ser repensadas e reelaboradas para que 
promovam facilitadores, diminuam as barreiras relacionadas ao 
ambiente e contribuam para o bom desempenho e bem-estar do 
trabalho docente.
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