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RESUMO 

 

O estresse na profissão docente atinge diretamente à saúde física e mental do 

professor e os resultados de seu trabalho, consequentemente prejudicando o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos e a educação como um todo. O 

presente trabalho tem por objetivo abordar o estresse laboral no trabalho do 

professor de ensino fundamental bem como aspectos referentes a profissão 

docente, propondo um processo de intervenção que pode contribuir no 

enfrentamento do estresse dos professores. A partir de uma pesquisa exploratória 

de cunho bibliográfico apresenta definições e fontes de estresse em professores. No 

levantamento foram identificadas poucas iniciativas no sentido de minimizar o 

impacto do estresse em professores e ainda que poucas instituições estão se 

preocupando com esta questão ou desenvolvendo programas de intervenção com a 

finalidade de oferecer ferramentas para que os profissionais docentes aprendam a 

lidar com o estresse. Destaca-se neste trabalho uma iniciativa que o Centro 

Universitário UNIABEU que vem oferecendo para professores do ensino 

fundamental no município de Belford Roxo e adjacências, uma Oficina que propõe 

conhecimento e reconhecimento de fatores que podem minimizar o estresse nestes 

profissionais.  
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ABSTRACT 

 

The stress in the teaching profession directly affects physical and mental health of 

teachers and the results of their work, hence hindering the process of teaching and 

student learning and education as a whole. This study aims to address the work 

stress in elementary school teacher working as well as aspects related to the 

teaching profession, proposing an intervention process that can contribute to coping 

with stress of teachers. From an exploratory research of bibliographical provides 

definitions and sources of stress in teachers. In the survey were identified few 

initiatives to minimize the impact of stress on teachers and that few institutions are 

concerned about this issue or developing intervention programs in order to provide 

tools for teaching professionals learn to deal with stress. The highlight in the work an 

initiative that UNIABEU University Center which has offered to elementary school 

teachers in the municipality of Belford Roxo and its surroundings a workshop that 

offers knowledge and recognition of factors that can minimize the stress in these 

professionals. 

 

 

Keywords: Stress - Teacher - Intervention 
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INTRODUÇÂO 

 

 Segundo Hans Selye (citado por ROCHA & GLIMA, 2000) o estresse se 

apresenta como um conjunto de reações do organismo diante de uma situação que 

necessite de adaptação. A partir daí o tema começa a ser discutido nas ciências 

biológicas. Entretanto, somente a partir da década de 70, começa a ser enfatizado 

aspectos psicológicos do estresse, passando este, a representar um processo 

complexo do organismo, que para a pesquisadora Marilda Lipp (2002) envolve 

aspectos bioquímicos, físicos e psicológicos que são ativados a partir da 

interpretação do indivíduo em relação aos estímulos externos e internos. 

O estresse é considerado, hoje, uma das principais ameaças à saúde do 

trabalhador, comprometendo o desempenho e a produtividade dentro das 

organizações devido a constante tensão que os profissionais têm vivido frente aos 

estímulos estressores no ambiente de trabalho.  

Entre os trabalhadores que estão mais vulneráveis ao estresse encontra-se o 

professor, que lida todos os dias com situações consideradas estressoras 

favorecendo a um alto nível de desgaste físico e mental. Esses profissionais 

trabalham com condições precárias, considerando a falta de materiais, número 

excessivo de alunos por turma, grande jornada de trabalho, baixa remuneração e ao 

longo dos anos, a perda de status social referente a sua profissão. Neste sentido, o 

impacto desses estressores podem influenciar no desempenho profissional e na 

saúde do professor, tendo este que desenvolver estratégias e habilidades para dar 

conta da energia que é despendida na resolução de tantos problemas. 

Na condição de inspetora de alunos atuante em uma escola municipal de 

Mesquita, pude vivenciar situações com professores que sinalizaram sérios 

problemas de saúde física e mental em virtude da profissão, os quais lidam 

diariamente com fatores que implicam na manutenção do bem-estar. Frente às 

experiências adquiridas no decorrer dos anos, acabei por escolher falar em meu 

trabalho de conclusão de curso sobre o estresse ocupacional no professor de ensino 

fundamental, com o objetivo de apresentar uma discussão sobre o conceito, as 

fases e os principais sintomas do estresse bem como as causas que afetam o 

trabalho do professor e as condições que lhes são impostas para que cumpram sua 

função. Por fim, destaco um modelo de intervenção, oferecido pela UNIABEU, que 

tive oportunidade de vivenciar ao término da minha formação no estágio em 
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Psicologia Organizacional, que vem apresentando resultados positivos entre os 

profissionais docentes de algumas escolas da Baixada Fluminense.  

São ações simples de sensibilização que podem resultar em melhorias 

significativas e contribuir no enfrentamento e controle do estresse, já que eliminar as 

condições externas não dependem somente do profissional docente, requer um 

comprometimento maior dos órgãos públicos, da instituição educacional e das 

famílias. 

O presente trabalho de pesquisa bibliográfica estrutura-se em quatro 

capítulos. O primeiro traz algumas definições de estresse, como ele se processa e 

de que modo afeta o trabalhador. O segundo trata especificamente do estresse no 

profissional docente, quais os fatores estressores encontrados na instituição escolar 

que mais afetam a saúde física e mental desses profissionais. O terceiro capítulo 

discorre sobre os impactos sofridos pelo estresse do professor na educação. No 

quarto e último capítulo é sugerido uma proposta de intervenção que faz parte de um 

projeto elaborado no Centro Universitário UNIABEU através do estágio em 

psicologia organizacional, que disponibiliza de técnicas de enfrentamento ao 

estresse ocupacional em docentes de ensino fundamental.  

Assim, chego ao final da graduação entendendo claramente a importância, 

para nós profissionais de psicologia, de entender fenômenos como o estresse, a fim 

de contribuir no bem-estar da vida de profissionais tão importantes quanto o 

professor. É fundamental realizar ações e atuar nas propostas de intervenções 

capazes de dar autonomia aos profissionais e condições que favoreçam a utilização 

de habilidades e alternativas no combate ao estresse. 

Evidentemente que há necessidade de uma mudança significativa nas 

políticas educacionais no sentido de melhorias nas condições de trabalho do 

professor. Entretanto, programas de intervenção como este, pode dar o suporte que 

o professor necessita para lidar com o próprio estresse. 
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CAPÍTULO UM 

CONCEITO DE ESTRESSE 

 

 A palavra stress originou-se do termo stringere, que significa “apertar ou 

pressionar” (ROCHA & GLIMA, 2000). Trata-se de um vocábulo inglês que quer 

dizer pressão, tensão, força, compressão. Antes das áreas de medicina e da 

psicologia, foi utilizada por estudos de outras áreas como a física e a engenharia, 

sendo designado para nomear aspectos de deformidade de materiais, tendo sido 

aportuguesada para a palavra estresse. 

 O tema estresse vem sendo bastante discutido no ramo da medicina e 

psicologia, tendo sido precedido por vários conceitos de renomados cientistas como 

Walter Cannon e Hans Selye (BALLONE, 2002). 

 Walter Cannon (1914, citado por LIPP, 2002), médico fisiologista, realizou 

pesquisas com animais, e ao analisar as respostas diante de situações 

ameaçadoras, identificou “respostas de luta e fuga”, frente a estímulos estressores, 

apresentava uma reação de lutar ou fugir, gerando um desequilíbrio orgânico. Esta 

análise dos organismos de animais levou-o a estudos sobre como manter em 

equilíbrio ou estabilidade interna que Cannon conceituou de homeostase. 

 Hans Selye, em 1965, identificou o estresse como uma síndrome não 

específica, justamente pela dificuldade de detectar os agentes que a provocavam, 

acreditava que estímulos internos ou externos, geravam respostas dos organismos e 

reações fisiológicas diante de uma ameaça. Em seus estudos, desenvolveu um 

modelo trifásico, indicando um processo chamado de “Síndrome Geral de 

Adaptação”, compreendendo das fases de alarme, resistência e exaustão (ROCHA 

& GLIMA, 2000). 

 Na primeira fase – alarme -, ocorre um contato imediato com o estressor, 

gerando uma reação de alerta, o que Cannon denominou de “luta ou fuga”, que 

rompe a homeostase. Esse estado de alerta pode ser visto como positivo para o ser 

humano, quando controlado, na preservação da vida e aumento da produtividade, 

uma vez que leva o organismo a um estado de alerta, produzindo adrenalina, 

tornando a pessoa mais atenta (ROCHA & GLIMA, 2000). Segundo o autor, nesta 

fase, ocorre o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, permitindo a 

passagem do sangue com mais facilidade e rapidez para que chegue aos músculos 

e oxigene o cérebro, facilitando a mobilidade e movimento; a contração do baço, 
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levando glóbulos vermelhos à corrente sanguínea para que o oxigênio chegue às 

áreas favorecidas; a liberação de glicose pelo fígado; dilatação dos brônquios para 

que o organismo possa receber mais oxigênio e a dilatação pupilar para aumentar a 

eficiência visual. 

  Na fase da resistência, o corpo necessita se adaptar à nova situação, 

havendo um desgaste maior do indivíduo em relação aos fatores estressores. O 

tempo para o organismo obter equilíbrio é duradouro e existe um esforço maior para 

a recuperação, tornando-o vulnerável a certas doenças. Os sintomas se apresentam 

como sensação de cansaço, dificuldade de concentração e memória, irritabilidade, 

havendo alterações nas glândulas supra-renais na produção de adrenalina e o 

córtex produzindo corticosteroides (LIPP, 2002). 

 A terceira fase – exaustão – acontece uma sobrecarga do organismo que 

esgota todos os recursos de resistência ao estressor. Essa fase é patológica, 

caracterizada pelo surgimento de doenças como: úlceras, urticárias, psoríase, 

diabetes, depressão, podendo ocorrer, inclusive a morte (ROCHA & GLIMA, 2000). 

 As pesquisas de Selye, até hoje, ainda servem de base para outros 

pesquisadores como o caso de Marilda Novaes Lipp, fundadora, no Brasil, do Centro 

Psicológico de controle do Stress, que ao validar o Inventário de Sintomas de 

Estresse para Adulto de Lipp (ISSL), identificou uma quarta fase, que denominou de 

quase-exaustão, que está, segundo a autora, situada entre as fases de resistência 

e exaustão (LIPP, 2002). Ela define o estresse como: 

 

Chama-se de Stress a um estado de tensão que causa uma ruptura no 

equilíbrio interno do organismo. É por isso que às vezes, em momento de 

desafios, nosso coração bate rápido demais, o estômago não consegue 

digerir a refeição e a insônia ocorre. Em geral, o corpo todo funciona em 

sintonia, como uma grande orquestra. Desse modo, o coração bate no ritmo 

adequado a suas funções; pulmões, fígado, pâncreas e estômago têm seu 

próprio ritmo que se entrosa com os de outros órgãos. A orquestra do corpo 

toca o ritmo da vida com equilíbrio preciso. Mas quando o Stress ocorre, 

esse equilíbrio, chamado de homeostase pelos especialistas, é quebrado e 

não há mais entrosamento entre os vários órgãos do corpo (Lipp 2002, p. 

12).  

 

 Para a autora, quando o sujeito excede o limite de gerenciamento e 

resistência física e emocional, um processo exaustivo se inicia e há perda de 
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habilidades como concentração e raciocínio. Logo, outros sintomas tendem a 

aumentar, iniciando um processo de adoecimento. O que irá determinar o 

surgimento dos sintomas é a capacidade que o próprio sujeito tem, de enfrentar as 

exigências das situações, sendo estas boas ou ruins. 

 Na década de 1970, novos estudos foram surgindo e a vulnerabilidade ou 

resistência do sujeito foi um fator crucial nos estudos sobre estresse. Lazarus e 

Folkman (1984, citado por França & Rodrigues, 2007), criaram um modelo 

transacional, a partir da definição de estresse como uma particularidade do sujeito 

com o ambiente e pelo modo como este antecipa os eventos ou de como irá 

significá-los. A maneira como o indivíduo avalia cognitivamente as situações a 

pessoa determinará sua emoção e resposta comportamental. Neste sentido aponta 

que ele faz dois tipos de avaliação: primária e secundária. A avaliação primária 

acontece no momento em que o indivíduo se questiona e faz o reconhecimento da 

existência do problema; a avaliação secundária consiste em analisar o problema 

com detalhes e as possíveis formas de enfrentá-lo. Segundo os autores, o coping ou 

enfrentamento é uma terceira fase em que o indivíduo analisa as demandas 

(internas e externas) e verifica seus esforços para modular a experiência do 

estresse. A partir do momento em que o sujeito percebe que há dificuldades no 

processo de enfrentamento e que não poderá resolvê-lo de forma adequada é que o 

estresse surge. Isto se constitui através das estruturas do sistema límbico, o qual 

possui funções que interligam a cognição, emoção e comportamento. 

  Eles distinguem três tipos de estresse: fisiológico, relativo aos distúrbios de 

sistema de tecidos; psicológico, referente à cognição e as avaliações perante 

ameaças e o social, quando se rompe uma unidade social ou sistema, entendendo 

o estresse como resposta / consequência e não exatamente um processo. 

Com relação à definição de estresse, podemos perceber, diante de tantos conceitos, 

que o estresse pode ser entendido como estímulo, resposta ou processo (LEITE Jr., 

2009). 

 No modelo como resposta, existem reações comportamentais que indicam 

uma tensão do indivíduo diante do estressor. Exemplificamos o modelo de Selye 

através da Síndrome Geral de Adaptação (LIPP, 2002). 

 Com o modelo baseado em estímulos, o estresse acontece através do 

ambiente, gerando uma tensão de acordo com a percepção do sujeito. Neste 

modelo, os estímulos estressores e as condições ambientais são identificados e 
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medidos sem levar em conta as diferenças individuais (FRANÇA & RODRIGUES 

2007). 

 Por fim, o modelo de interação, que apresenta a relação e interação do sujeito 

com o ambiente, ou seja, do estímulo com a resposta. O estresse, neste caso, é um 

processo dinâmico, onde o sujeito atua com estratégias de enfrentamento (coping) 

cognitivas, comportamentais e emocionais, diante do estímulo estressor (LEITE Jr., 

2009). 

 O nível de estresse de cada indivíduo vai variar de acordo com sua 

personalidade e de como cada um irá reagir as situações conflitantes durante a vida. 

Pelo fato de percebermos o ambiente de formas diferentes, também agiremos de 

formas distintas em relação à ele. As causas dessas variações, está na capacidade 

de resistir e controlar as situações estressoras que adquirimos ao longo da vida 

(BALLONE, 2002). 

 

1.1 Estresse Ocupacional 

  

 O trabalho tem um papel importantíssimo na vida das pessoas. É através dele 

que o homem gera renda para sua sobrevivência e forma sua identidade, inserindo-

se na sociedade e diferenciando-se dos demais. O trabalho, neste contexto, é fonte 

de satisfação e realização pessoal, porém, quando ele diverge das aspirações e 

valores do trabalhador, pode gerar insatisfação e sofrimento (ULRICH & MITSUE 

KUBO, 2008). 

 Para Dejours (1992, citado por BELLUSCI, 2008) o sofrimento no trabalho 

está ligado ao conflito do sujeito com ambiente em que trabalha. Quando a 

organização da instituição se opõe aos desejos do indivíduo e ocorre o impedimento 

de adaptação deste, surge o sofrimento. Cada pessoa carrega consigo habilidades 

de realização de atividades, desejos e esperanças referentes ao seu trabalho. 

Quando tudo isso se torna despercebido e ignorado, essa situação pode gerar 

insatisfação, ansiedade e medo, trazendo consequências graves à saúde. 

 O trabalhador sem alternativas e suporte emocional para resolver os 

problemas no setor de trabalho, tem sua tensão aumentada, o que pode leva-lo ao 

surgimento do estresse ocupacional. (ULRICH & MITSUE KUBO, 2008). 

 O estresse ocupacional ou laboral designa das respostas, por parte do 

trabalhador, aos estímulos do ambiente de trabalho, exigindo do sujeito, habilidades 



15 
 

 

para enfrentar as demandas estressoras percebidas. Ele é resultado do desequilíbrio 

orgânico, gerado a partir desta relação (CODO et al, 2004). 

 Para Chiavenato (2004), duas fontes principais são geradoras do estresse 

laboral: ambiental e pessoal. Na primeira vemos fatores externos que colaboram 

para o acúmulo de estresse no trabalhador, como por exemplo o excesso de tarefas, 

falta de segurança, materiais precários. Para tais fatores, cabe ressaltar que cada 

indivíduo irá percebê-los de forma diferente e se disponibilizará de habilidades 

individuais para enfrentá-los o que, portanto, associa-se a segunda fonte. Existem 

pessoas que trabalham bem sob pressão e conseguem produzir mais, gerando 

nelas, sensação de bem star pelo dever cumprido. Outras se sentem pressionadas 

por ter que apresentar um resultado expressivo em pouco tempo, ocasionando um 

desgaste físico e emocional ao perceber que não dará conta da demanda. Esse tipo 

de estresse ocorre quando o trabalhador percebe sua incapacidade no trabalho, 

podendo apresentar distúrbios emocionais e sofrimento psíquico. 

 Diversos modelos foram desenvolvidos por estudiosos para explicar a 

dinâmica do estresse ocupacional, os quais tiveram como base a teoria transacional 

de Lazarus e Folkman (citado por LEITE Jr., 2009). Dentre eles, destacaremos um 

dos modelos mais adequado para a temática do presente trabalho que é o modelo 

de Cooper e Williams (1988). Segundo os autores, o estresse ocupacional é um 

processo mais amplo da interação do trabalhador com o ambiente de trabalho e que 

envolve seis categorias: fatores intrínsecos, papéis organizacionais, relacionamento 

no trabalho, desenvolvimento da carreira, fatores organizacionais e interface 

trabalho/família (LEITE Jr.,). 

 

Fatores de Estresse no trabalho 

 Reações do Estresse 

 

                                              Fisiológico                          

                         PESSOA                                                                                                                                                                                                                                       

   

                                                             Figura 1: 

Esquema de fontes e reação de estresse no trabalho (Cooper &cols., 2001 – fonte: COSTA, 2010) 

Fatores intrínsecos ao trabalho 

Papéis organizacionais 

Relacionamento no trabalho 

Desenvolvimento de carreira 

Fatores organizacionais 

Interface trabalho/família 

Fisiológico 

Psicológico 

Comportamental 

 



16 
 

 

 Os fatores intrínsecos ao trabalho estão relacionados aos aspectos do 

contexto que o trabalhador se apresenta e o conteúdo da tarefa; o papel 

organizacional refere-se as questões gerenciais e controle do trabalho; 

relacionamento indica a rede de apoio que existe entre as pessoas que convivem 

dentro e fora do trabalho; desenvolvimento de carreira são as oportunidades que a 

instituição oferece, a valorização e a promoção pelo desempenho do trabalhador, 

fatores organizacionais apontam para as políticas e filosofia da organização que 

viabilizarão um ambiente propício ao trabalho e, finalmente, os fatores de interface 

trabalho/família, relacionados aos aspectos vida profissional e familiar do sujeito 

(ZILLE, 2005). 

 O modelo citado facilita na identificação de elementos importantes dentro de 

uma organização como conteúdo de tarefas, remuneração, lideranças, promoção e 

ainda sugere intervenções contra o estresse. Ele responde questões ligadas aos 

sintomas e efeitos causados pelo estresse vivenciado por um indivíduo ou pelo 

grupo (ZILLE, 2005). 

 A partir desse modelo foi desenvolvido o Occupational Stress Indicator– OSI – 

questionário aplicado para diagnosticar estresse ocupacional, que tem por objetivo 

analisar as fontes de pressão no trabalho e apontar as disfunções geradoras de 

estresse, afim de eliminá-las ou reduzi-las com propostas de soluções (ZILLE, 2005). 

Como vimos, anteriormente, o estresse ocupacional provoca reações no trabalhador 

dependendo da sua percepção frente aos estímulos estressores. As respostas 

negativas vão exigir do sujeito capacidades e recursos para atender as 

necessidades apresentadas. Hoje, muitas profissões estão vulneráveis a sofrer com 

o estresse, dentre elas, destacaremos neste trabalho o profissional docente, que no 

próximo capítulo iremos destacar características e fatores estressores associados a 

profissão. 
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CAPÍTULO DOIS 

O ESTRESSE DO PROFESSOR NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 O estresse é, hoje, considerado uma das maiores ameaças à saúde do 

professor, comprometendo o desempenho profissional e aumentando o índice de 

afastamento por licença médica ou até mesmo a desistência da profissão. Acontece 

de forma gradativa e só é percebido quando já está em nível bastante elevado, 

acompanhado por sintomas e sentimento negativo (LIPP, 2002). 

 Segundo a Revista Nova Escola (JUN, 2012), as estatísticas mostram um 

número alarmante nos casos de estresse no professor. No Estado de São Paulo que 

tem a maior rede de escolas públicas do país, com cerca de 250 mil professores, 

após um levantamento realizado pelo sindicato dos trabalhadores, constatou-se que 

30 mil profissionais faltam sob a justificativa de distúrbios psíquicos associados ao 

trabalho. Em 2007, Ibope e a Revista Nova Escola pesquisaram o índice de casos 

relacionados ao estresse em 500 professores das redes públicas das capitais e os 

números mostraram que 75% dos docentes apresentaram estresse. 

 O profissional docente, atualmente, encontra-se na mira de um fator grave 

atribuído à tensão, que seria a execução de papéis sociais que lhes são impostos, 

antes por competência de outras instituições, como a família e o Estado. A escola, 

na maioria das vezes, encontra-se solitária, quando se depara com certos problemas 

apresentados por seus alunos como a violência, drogas, indisciplina e que, quase 

sempre, ficam mais evidentes na instituição de ensino pelo espaço amplo de 

convivências entre pessoas e por isso, muitos pais acham que o problema é da 

escola, eximindo-se da função de educar (ESTEVE, 1999). 

 A ausência da família na escola dificulta muito o processo educacional, já que 

muitos dos problemas estão inseridos no contexto social e familiar do aluno, 

impossibilitando o professor de resolvê-los, o que gera no profissional um desgaste 

maior, sobrecarregado de funções que atravessam outras esferas (MEIRA, 2002). 

 Para Lipp (2002) existem conflitos na relação professor/aluno associados a 

educação permissiva que alguns alunos recebem de suas famílias. Quando o 

professor delimita regras e impõe limites na busca de obter um ambiente favorável à 

aprendizagem, estes alunos resistem e apresentam grande dificuldade em aceitar a 

organização definida pelo professor.     
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 Além disso, cada aluno apresenta características singulares, tornando o 

trabalho do professor mais difícil na elaboração de atividades e estratégias que 

alcancem o interesse de todos e que possam ser eficazes no contexto educacional. 

(BENEDETTI, 2013). 

 As pesquisas realizadas no Brasil por Lipp (2002), indicam como fontes de 

estresse na profissão docente a sobrecarga de trabalho, situações burocráticas, 

tarefas repetitivas, falta de reconhecimento da profissão e exigências excessivas por 

parte do sistema educacional. A autora ainda destaca os professores, 

particularmente os de ensino fundamental, em decorrência das mudanças 

econômicas e sociais, enfrentam um acúmulo de carga horária para suprir a 

deficiência salarial, devido à perda de status que a profissão apresenta nos últimos 

tempos. Com isso, o professor se torna mais vulnerável ao estresse, 

sobrecarregando o tempo que seria para cuidar de si e de sua família. 

 A etapa do ensino fundamental I, segundo Lipp (2002), torna-se mais 

estressante devido a fatores que os professores enfrentam diariamente como o ruído 

das atividades extraclasse, recreio ou durante as aulas de educação física, onde o 

professor imposta mais a voz e necessita controlar mais a turma para que não se 

dispersem muito. Os professores também se submetem a atender aos pais ou 

gerenciar conflitos da turma em horários, do intervalo por exemplo, que deveriam ser 

de descanso e descontração.  

 Em outras pesquisas no Brasil, Codo (1999) procurou compreender os fatores 

psicossociais no mundo docente. Apontou dificuldades que o professor do ensino 

fundamental enfrenta no ambiente de trabalho e as dimensões objetiva e subjetiva 

presentes neste processo. A decadência da atuação da família nas escolas, a 

violência, a baixa remuneração, falta de estrutura e o improviso que diversas vezes 

se submetem para que se cumpra o percurso de ensino-aprendizagem, são os 

principais apontamentos do autor, que faz uma importante observação sobre o 

profissional docente ao iniciar sua profissão com motivação e euforia, passando, ao 

longo dos anos, para um perfil depressivo. Segundo tal pesquisa, ocorre um 

desgaste na relação professor-aluno, levando o profissional a exaustão física e / ou 

mental, onde possivelmente ocorrerá o abandono da profissão, não pelo desejo de 

lecionar, mas por não se sentir capaz. 

 A falta de condições de trabalho, também, se torna um fator importante a ser 

considerado, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, impedindo 
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o profissional de desenvolver sua criatividade e atingir os objetivos propostos. Os 

professores que vivenciam essa situação diariamente e que se deparam com a falta 

de materiais e recursos, têm o desempenho profissional diminuído e sentem-se 

desmotivados em participar de determinadas tarefas (LIPP, 2002). 

 Kuenzer (1999) percebe que mudanças nas políticas públicas educacionais 

interferem no trabalho e desempenho da autonomia do professor. O modelo 

educacional é determinado pelo Estado, fazendo com que as atividades sejam 

mediadas por ele através de diretrizes, projetos e livros didáticos, impondo ao 

professor o modo como este deve direcionar suas aulas.  

 Outra questão relevante é a meta exigida pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) para reduzir o índice de analfabetismo no Brasil. Com isso, os 

professores, além das aulas programadas, improvisam estratégias com trabalhos 

extras, afim de aumentar a nota destes alunos e promovê-los a qualquer custo, 

mesmo sem adquirir o conhecimento previsto. Os profissionais sentem-se 

pressionados a aprovar alunos sem qualificação e ao mesmo tempo são 

responsabilizados pelo ensino fracassado que acaba sendo repercutido na classe 

profissional e na sociedade (LIPP, 2002).  

 Por muitas décadas, o professor era reconhecido pela sua louvável missão de 

ensinar, o que acabou sendo deteriorada e desvalorizada tanto no meio acadêmico, 

quanto na sociedade em geral. Neste caso, quando o trabalho perde significados e 

não é reconhecido, fere a integridade física e moral, promovendo um sofrimento ao 

trabalhador (LIPP, 2002). 

 Diversos estudos sobre o estresse no professor apontam para o fato de que, 

este profissional, torna-se mais vulnerável ao estresse quando lida com crianças 

sem limites, com comportamentos desafiadores ou com distúrbios de conduta1.  

Esses tipos de comportamento em crianças e jovens são passíveis de ocorrer em 

qualquer sala de aula. Muitos professores não estão preparados para lidarem com 

esses alunos, os quais se desesperam por não saberem o que fazer (LIPP, 2002). 

 É importante ressaltar que o despreparo do professor em lidar com crianças 

com distúrbios de conduta não pode ser considerado como o único responsável, 

                                                           
1 De acordo com o Código Internacional de Doenças (CID-10), os distúrbios de conduta se constituem 
em uma subcategoria de Transtornos de Comportamentos Emocionais da Infância e Adolescência. 
Define-se como um comportamento caracterizado por padrões de conduta agressiva ou desafiante 
que vão além de uma simples travessura ou rebeldia comum à própria idade. 
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pois existem pessoas que apresentam fontes internas de estresse, que são as 

interpretações pessoais dadas às situações experimentadas no ambiente e que, 

geralmente, irão contribuir para o sofrimento. Um professor pode interpretar, por 

exemplo, que uma criança com distúrbio de conduta faz parte de sua profissão e que 

é passível de solução, contribuindo para o ajuste desta criança. Outros, enxergam 

esta mesma criança como um problema e acham que seu trabalho vai estar 

prejudicado com a presença da mesma. Lipp confirma essas declarações na obra “O 

stresse no professor ”com o seguinte trecho: 

 

Os educadores que lidam com crianças com necessidades especiais, 

incluindo distúrbios de conduta, quando são propensos ao stress têm uma 

experiência interna diferente daqueles que não têm essa propensão. Eles 

sofrem pressões internas desconfortáveis decorrentes de crenças que 

possuem e que podem estimular e dirigir o stress interno. (2002: 46, 47) 

 

 Diante dessas exposições, percebemos que na profissão docente, os 

aspectos objetivos, subjetivos e afetivos estão interligados. Codo (2002), diz que 

esses aspectos são fundamentais nesta atividade profissional, pois trata-se de uma 

atividade de natureza relacional. É uma profissão que exige um equilíbrio emocional 

para aqueles que a exerce, devido a constante interação entre pessoas. A 

afetividade do professor sustenta essas ações e torna-se essencial para o ponto de 

partida na relação com o outro, especialmente o aluno. 

 Quando o professor apresenta suas emoções de forma negativa e o equilíbrio 

emocional está debilitado, as relações são afetadas e a atividade docente passa a 

ficar conturbada, acompanhada por irritabilidade e hostilidade do profissional. Com 

isso, os encontros educativos se tornam desagradáveis, o que irá refletir 

profundamente na educação e no ambiente escolar. No próximo capítulo, falaremos 

sobre os impactos causados no processo educacional quando o professor se torna 

vítima do estresse (CODO, 2002). 
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CAPÍTULO TRÊS 

OS IMPACTOS CAUSADOS PELO ESTRESSE NA EDUCAÇÃO  

 

 O papel do professor é ensinar, e nesta atividade, o docente se utiliza de 

meios adequados que irão favorecer o aprendizado do aluno. Trata-se de uma inter-

relação entre professor e aluno que é afetado e modificado pela troca de 

conhecimentos, valores e afetos, fundamentais tanto no crescimento profissional do 

professor, quanto para a construção de conhecimento da criança ou adolescente 

(LIPP, 2002).   

 Para Codo (1999, citado por ULRICH e MITSUE KUBO, 2008), a troca que 

existe entre professor e aluno está vinculada à afetividade, que se forma 

naturalmente quando existe condições favoráveis, quando tanto o professor quanto 

o aluno, estão motivados e dispostos a ensinar e aprender. 

 Segundo Lipp (2002), quando o professor apresenta um alto nível de 

estresse, sua postura torna-se mais rígida e por vezes até agressiva, assim, após 

um período de tempo, terá em sua classe, alunos parecidos com ele, com o tom de 

voz alto, apresentando agressividade no comportamento e pouco sociáveis e os 

alunos mais retraídos tendem a demonstrar cada vez mais medo de se expor em 

grupo e de ser chamado à atenção pelo professor. Para a autora, o profissional 

docente é peça fundamental na equipe escolar, pois tem ligação direta com o aluno, 

auxilia na resolução de problemas, é acolhedor, amigo e transmissor de 

informações. Desta forma, precisa estar calmo e concentrado em suas funções ou 

se tornará mais uma fonte geradora de estresse na escola para as crianças e 

adolescentes. 

 Dependendo da forma como o professor corrige seu aluno, pode gerar nele 

ou nos outros que assistem, tendências a não-participação durante as aulas com 

receio de vivenciar a mesma situação, ou até mesmo desencadear comportamentos 

inadequados nos alunos mais participativos, desenvolvendo neles uma liderança 

negativa (LIPP, 2002). 

Para a criança, a escola para é um ambiente que acumula diversos tipos de 

estressores, ao chegar na escola, ela já vivencia o estresse ao separar-se de seus 

pais, assim a adaptação na escola vai depender do acolhimento da equipe escolar e, 

principalmente do professor, pois ele é irá substituir os responsáveis no cuidado com 

o aluno e na transmissão de saberes (LIPP, 2002). 



22 
 

 

 A autora ainda ressalta que, o professor quando é afetado pelo estresse 

tende a exigir, criticar e gritar, expondo a classe, deste modo, por mais que a criança 

ou adolescente apresente uma boa cognição para aprendizagem, não atingirá um 

bom desempenho se for afetada pelo estresse, pois pode haver perda de 

concentração, memória, apatia ou desinteresse. Portanto, cabe ao professor não ser 

um instrumento de estresse para esses alunos, não ser mais uma fonte estressora. 

 Para Codo (2002), as relações ficam prejudicadas quando as pessoas 

expressam emoções negativas originadas do desgaste físico e emocional. As 

palavras saem com uma carga de hostilidade e irritabilidade tornando as conversas 

desagradáveis. Desta maneira, a forma como o professor age diante de um conflito, 

pode afetá-lo tanto positivamente, no seu crescimento profissional, quanto 

negativamente, gerando um desgaste emocional que irá interferir nas relações inter-

pessoais no ambiente de trabalho. A vinculação afetiva com os alunos sofre prejuízo 

e também a relação com seus companheiros de trabalho. Há ainda uma possível 

tendência do professor com alto nível de estresse de se afastar das pessoas e do 

trabalho, pois um trabalhador com alto nível de estresse assume uma posição de 

frieza frente as pessoas, principalmente aos alunos, não deixando se envolver 

emocionalmente, como se estivesse lidando com “coisas” e não pessoas, ou seja, as 

relações se complicam e tornam inviável o processo ensino-aprendizagem. 

 A profissão de professor carrega uma carga afetiva que segundo Codo (2002) 

acaba por promover desajuste emocional e problemas de afetividade, especialmente 

porque as imposições de regras do sistema educacional e as condições de trabalho 

impactam diretamente na atividade profissional.  

 O autor ainda destaca que as frustrações sofridas durante algum tempo de 

profissão, somam-se às tensões e angústias diárias, impossibilitando o professor de 

atingir suas metas e objetivos. Neste sentido, a percepção do professor é de que 

não há retorno de seus esforços, pois os alunos não correspondem as aulas, a 

instituição não apoia as suas iniciativas, os pais não reconhecem seu trabalho. 

Mesmo na busca por alternativas, o profissional vai perdendo o entusiasmo pelo 

esforço sem compensação. 

 O estresse fica mais evidente quando as atividades do profissional 

apresentam alterações, muita das vezes acompanhadas de atitudes impensadas e 

práticas não condizentes à profissão docente, como críticas e punições excessivas 

aos alunos e falta de planejamento das aulas, fazendo com que os conteúdos 



23 
 

 

cheguem aos alunos de forma prejudicada, com déficits na qualidade de ensino. 

(GOMES, 2011).   

 O professor muitas vezes precisa recuar para sobreviver na profissão já que 

assume tantas funções e acumula tarefas da intensa jornada de trabalho. A vontade 

de lecionar plenamente diminui à medida em que o cotidiano da escola se manifesta. 

São alunos desinteressados, falta de recursos, pouco tempo para planejar, o que irá 

desencadear no professor, dúvidas e questionamentos sobre sua própria 

competência, indagando o “porquê” dos alunos não conseguirem aprender, se é pela 

falta de estrutura na escola ou se o erro está nele, no professor e começa a imaginar 

que não ensina de forma adequada. O profissional se sente confuso e sofre pelas 

lembranças de todos os seus esforços quando preparava as aulas e se preocupava 

com os alunos. Por outro lado, o que o faz manter a chama acesa é saber que é 

responsável pelo futuro daqueles que desejam obter conhecimento e transformar 

suas vidas. São os desejos e sonhos de muitos, que o professor, hoje, sente o peso 

da responsabilidade e ainda que se forma, sente que ainda vale a pena continuar 

(CODO, 2002). 

 A carência no quadro dos professores também afeta, consideravelmente, a 

educação e a qualidade do ensino. O excesso de atividades exigidas ao professor, 

gera neste profissional um desgaste físico e emocional obrigando-o a se afastar, 

buscar licença médica ou terminar as atividades mais cedo como forma de escape 

da sobrecarga. A exaustão física e emocional são as marcas deixadas em um 

profissional que deveria estar em perfeita saúde mental e física para atender às 

demandas educacionais (LIPP, 2002). 

Com a ausência do professor a instituição tende a buscar outro profissional 

afim de substituí-lo, o que poderá comprometer o ritmo da turma, já que este novo 

profissional, levará algum tempo para acompanhar o desenvolvimento de cada 

aluno, isso quando os estudantes não são dispensados por falta de aula, quando a 

própria instituição não consegue completar o quadro de funcionários previstos 

(ESTEVE, 1999). 

 Sabemos que o professor não é o único instrumento responsável pelo 

fracasso da educação, porém, é relevante destacar que este profissional, quando 

está sem condições de trabalho, doentes e sem apoio institucional, aumenta 

consideravelmente a possibilidade de o processo ensino-aprendizagem tornar-se 

insatisfatório (GOMES, 2011). 
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 Diante deste cenário, o professor sem saúde não realiza seu trabalho com 

qualidade, o que prejudica o ensino e o desempenho dos alunos. É necessário que 

as organizações de ensino invistam na promoção e manutenção da saúde física e 

mental desses profissionais e apontem soluções que minimizem os fatores que 

impedem o professor de lecionar com empenho e qualidade, para que alunos, 

professores, escola e sociedade se beneficiariam de tais atitudes (ESTEVE, 1999).  
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CAPÍTULO QUATRO 

UMA PROPOSTA PARA O ESTRESSE DOCENTE 

 

Atualmente o professor vivencia inúmeras situações desconfortáveis e 

conflituosas em seu ambiente de trabalho, apresentando, em sua grande maioria, 

desgaste físico e psicológico. Essas situações são geradas por vários estressores 

que muitas vezes são imperceptíveis, e o profissional só irá sentir seu impacto 

quando sua saúde for afetada.  

Nem sempre a organização possui suporte para atender as demandas que 

atingem os docentes. Codo (1999), faz um questionamento de como o trabalhador 

se sente frente a uma realidade onde as condições organizacionais não atendem as 

demandas, tornando-se quase impossível atingir uma mudança considerável. O 

autor ainda aponta duas maneiras de sanar o problema, um deles seria ignorar os 

fatos e não se envolver, ou buscar ferramentas para diminuir a tensão e aprender a 

lidar com as situações estressantes. 

Sabemos que é impossível não vivenciar o estresse, porém podemos 

compreendê-lo para podermos controlá-lo e utilizá-lo de modo favorável: “se o stress 

for compreendido e controlado pode ser útil ao ser humano e contribuir para o 

sucesso e bem-estar. Quando excessivo ou mal controlado, torna a vida 

demasiadamente difícil” diz a psicóloga Marilda Lipp (2002, p. 106). 

Mesmo com os avanços tecnológicos e alguns fatos alcançados na educação, como 

garantia de direitos e a facilidade pelo acesso à escola, ainda não se consegue 

vencer as diversas dificuldades encontradas no meio educacional e pouco se tem 

feito para melhorar a qualidade de vida dos profissionais e alunos. Cada vez mais o 

professor vivencia situações que necessitam de adaptação frente as pressões 

externas. No que tange as questões associadas ao equilíbrio emocional no trabalho 

que é mediado também pelo afeto, como vimos no capítulo anterior, esta é uma 

intensa batalha que o docente enfrenta todos os dias. Assim é necessário aprender 

gerenciar a si próprio, suas emoções e descobrir potencialidades que ajudarão no 

desempenho de suas funções, reconhecer e compreender a realidade do trabalho, 

por isso, na busca por melhores condições de saúde dos profissionais docentes, 

alguns pesquisadores se empenharam no desenvolvimento de técnicas adequadas 

no combate ao estresse. 
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 Lipp (2002) por exemplo, afirma ser necessário tomar conhecimento do 

estresse, reconhecer os sinais e principais sintomas para somente então fazer com 

que ele seja combatido. A autora acrescenta alguns manejos como: aprender a 

reconhecer limites e saber respeitá-los; assumir responsabilidades e contar com 

uma rede de apoio como colegas e familiares; usar técnicas de relaxamento e 

praticar atividades físicas. 

 Partindo deste princípio, em busca de soluções imediatas para o controle do 

estresse de alguns professores das redes do município de Belford Roxo e 

adjacências, participei através do estágio em psicologia organizacional do Centro 

Universitário UNIABEU da estruturação de uma Oficina de Autogerenciamento de 

Estresse para Professores, criada pela pesquisadora e mestre em psicologia social 

Maria de Fátima Antunes Alves Costa, no segundo semestre de 2014 e colocada em 

prática no primeiro semestre de 2015. 

Este projeto foi desenvolvido visando atender os professores de alguns 

municípios da Baixada Fluminense, que atualmente não disponibiliza nenhum 

trabalho de controle e sensibilização sobre estresse em professores de ensino 

fundamental, com o objetivo de desenvolver atividades práticas e levar aos 

professores o entendimento e reflexão dos conceitos, causas, consequências, 

sintomas e formas de controle do estresse. 

A oficina é realizada com a participação de uma equipe de 3 a 4 estagiários 

de psicologia, organizada da seguinte forma: um facilitador e dois ou três auxiliares e 

dividida por cinco etapas. 

Na primeira etapa da oficina uma situação de estresse é criada pela equipe, 

onde várias perguntas são direcionadas aos professores ao mesmo tempo sem 

permiti-los tempo para responder. A intenção é de que, com o ambiente tumultuado 

e desorganizado, os participantes sintam algum tipo de tensão e vivam, de alguma 

forma, o estresse, afim de que compreendam melhor os conceitos que serão 

transmitidos no momento seguinte. 

Na segunda etapa, os docentes têm a oportunidade de conhecer o conceito 

de estresse bem como saber identificar as fases e os sintomas para que possam 

tomar conhecimento do que acontece no organismo quando este é afetado pelo 

estresse. O facilitador faz uma exposição oral sobre o assunto e busca interagir com 

os participantes de modo a estes se identificarem ou não no contexto apresentado.     
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A terceira etapa da oficina refere-se a um trabalhado de consciência corporal 

e técnicas de relaxamento. Espera-se que o profissional tome consciência de cada 

parte do corpo e identifique as sensações que apresentaram durante os exercícios. 

Logo, abre-se um espaço para as colocações dos professores sobre a atividade, 

permitindo que expressem a experiência que acabaram de viver e se de alguma 

forma o exercício contribuiu para o alívio ou percepção imediata de sensações, 

tensões ou dores no corpo. Após os relatos, utilizamos a música “Desengonçada”, 

de Bia Bedran e continuamos a trabalhar com o corpo, porém de uma forma mais 

lúdica e descontraída, onde acompanhamos a música com uma coreografia 

apropriada à letra, estimulando o movimento de cada parte do corpo.  

Esta etapa nos permite desacelerar e tomar consciência do que está 

acontecendo com o nosso corpo e contribuir na recuperação do equilíbrio que o 

organismo tanto necessita. 

A quarta etapa da oficina refere-se à dos professores e é estimulada com a 

apresentação de figuras ambíguas, utilizadas pela Gestalt terapia2, afim de que 

compreendam a importância da percepção e dos conceitos adquiridos ao longo da 

vida e de como estes interferem nas nossas percepções. Os docentes olham as 

figuras e cada uma diz o que viu e como viu a imagem, abre-se então um espaço 

para que reflitam e compartilhem suas experiências sobre a variedade de 

alternativas que temos ao ver e perceber algumas coisas e também as situações 

que nos apresentam em nossa vida.  

Na quinta e última etapa, no encerramento da oficina, é apresentado uma 

dinâmica chamada “a rosa e o espinho”, onde os professores são convidados a 

refletir sobre as mazelas da profissão e o que mais lhes trazem angústia na 

profissão e as qualidades e os motivos pelos quais os professores ainda resistem na 

profissão e o que na profissão os fazem acreditar em uma educação melhor. 

Proporcionando aos mesmos o desenvolvimento do origami de uma rosa que cada 

professor levará consigo, representando o momento de vivência e reflexão da 

Oficina. 

                                                           
2 A Gestalt-Terapia, também conhecida como terapia do contato, tem como finalidade conhecer e 

trabalhar a consciência da pessoa, e com o todo que essa pessoa traz. O mentor desta abordagem 

compete a Fritz Perls, este se dedicou a colocar na prática toda a filosofia titulada por Wolfgang 

Köhler (pai da Gestalt). Fonte: https://psicologado.com/abordagens/humanismo/gestalt-terapia-a-

definicao-de-contato-e-a-relacao-conjugal 

https://psicologado.com/abordagens/humanismo/gestalt-terapia-a-definicao-de-contato-e-a-relacao-conjugal
https://psicologado.com/abordagens/humanismo/gestalt-terapia-a-definicao-de-contato-e-a-relacao-conjugal
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A oficina tem como base a teoria cognitiva comportamental, busca através 

das etapas, que o indivíduo se torne consciente de como seus sentimentos e 

pensamentos influenciam no seu cotidiano. E ainda nos faz entender que a partir de 

nossas percepções e pensamentos sobre todas as situações vivenciadas, é que irá 

nos permitir nos comportar e sentir, por isso a importância de intervenções que 

despertem nas pessoas a busca por alternativas na resolução de problemas, como 

também, capacitá-las em avaliar situações com mais realismo e afastar o sentido de 

perigo exagerado sobre determinadas circunstâncias.  

Essa iniciativa vem apresentando um resultado muito positivo nos 

profissionais que participam da oficina. Diante dos relatos e avaliações percebemos 

a importância do profissional de psicologia quando, este, atua como facilitador e 

disponibiliza de ferramentas que auxiliam de algum modo na prevenção e 

gerenciamento do estresse.   

No universo educacional diversos fatores contribuem para o elevado nível de 

estresse nos profissionais docentes. A maioria das escolas não oferece condições 

para a realização de um bom trabalho, fazendo com que o professor busque 

recursos próprios que possibilitem continuar sua prática educacional e assumir as 

novas funções que a sociedade atual exige. A participação do psicólogo junto ao 

corpo docente pode facilitar esse processo no desenvolvimento de novas 

habilidades e estratégias no intuito de amenizar o impacto do estresse no professor. 

A Oficina de Autogerenciamento de Estresse para Professores, aplicada por 

nós estagiários de psicologia da UNIABEU, nos mostrou a importância dos 

conhecimentos obtidos ao longo do curso e as ferramentas que podemos 

disponibilizar a esses profissionais que tanto necessitam de auxílio. Projetos como 

este podem reduzir o impacto que o estresse vem causando na área educacional e, 

possivelmente, trazer resultados mais rápidos na promoção da saúde do professor. 

Contudo, percebe-se pelos estudos referenciados deste trabalho, demanda 

um aprofundamento maior neste tema, no que diz respeito ao conhecimento 

minucioso das condições de trabalho do professor bem como as possibilidades de 

outras intervenções no controle do estresse. Os estudos devem ampliar-se na 

questão da qualidade de vida no trabalho dos educadores e direcionando-os aos 

principais fatores que impedem o professor de lecionar com satisfação e 

competência.  
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É preciso que novas pesquisas auxiliem na criação e utilização de recursos 

psicossociais que favoreçam na elaboração de estratégias adequadas para o 

enfrentamento do estresse, sendo assim, devem também incluir estudos 

interdisciplinares, além de uma ampla reflexão sobre a política que rege a educação 

brasileira atualmente. 

É importante salientar, também, que a problemática da desvalorização do 

profissional, da falta de condições de trabalho e de tantos outros fatores no âmbito 

político-social, necessita de uma análise mais apurada das políticas públicas 

educacionais e de saúde, afim de buscar alternativas para alcançar uma melhoria 

significativa. Dar condição de trabalho ao professor é um tema que merece atenção 

e medidas urgentes no que dizem respeito a remuneração, formação, valorização 

profissional e infraestrutura do ambiente escolar como um todo. O Estado deveria 

repassar a verba com uma quantia compatível para solucionar alguns dos tantos 

problemas, porém isso não acontece e faz gerar ainda mais dificuldades no 

processo do trabalho docente, impossibilitando o professor de utilizar instrumentos 

adequados para exercer plenamente sua função. 

Melhorar a educação hoje requer a melhoria da qualidade do trabalho do 

professor, valorizar e aperfeiçoar suas habilidades. Embora não haja a possibilidade 

de eliminar os fatores estressores que interferem na profissão docente, o 

conhecimento e a prevenção destes pode contribuir no desenvolvimento de novas 

competências para que o profissional saiba lidar com o cotidiano estressor. 
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