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I –INTRODUÇÃO 

 A pesquisa é um processo de produção de conhecimento, um campo de análise 

para entender os fatores que causam sofrimento e elenquem ações para prevenir o 

adoecimento. 

O estudo “Novas formas de trabalhar, novos modos de adoecer” teve como 

objetivo central conhecer os impactos do trabalho remoto na saúde emocional nos 

trabalhadores em educação. 

A operacionalização desse objetivo implicou o uso do Inventário em Saúde 

Mental, um instrumento de pesquisa específico criado pela equipe do Laboratório de 

Psicodinâmica e Clínica do Trabalho (LPCT) da Universidade de Brasília. 

Trabalhadores hiperativos, competição exacerbada, descarte dos diferentes, 

exigências incompatíveis com a realidade, desvalorização das entregas, falta de 

autonomia, opressão burocrática, disponibilidade plena e flexibilidade total, tomando 

a máquina como ideal da produtividade humana foram alguns dos sintomas 

verificados nesse novo modelo de trabalho. 

Conscientes dessas condições, há que se resgatar a consciência do trabalhador 

sobre sua capacidade de prestar a atenção em si e nas suas próprias sensações. Aliado 

a isso, o contexto da pandemia de Covid-19 agravou a situação. As instituições 

transferiram ao trabalhador novas responsabilidades: cada profissional deve exercer o 

seu talento particular, com esforço singular, dentro da sua casa, em tempo estendido. 

Mais uma forma perversa, que ataca o trabalho, inovando as formas de exploração e 

impondo ideologias dessubjetivantes. 

Os diagnósticos a seguir são complementares e comprovam as hipóteses da 

patologia institucional, uma deficiência da organização do trabalho, com o uso de 

metodologias ineficientes, sobrecarga, falta de reconhecimento da atividade laboral, 

carência de recursos, ausência de planejamento adequado, comunicação ineficiente, 

excessivas burocracias, entre outros citados no decorrer da pesquisa. 
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O novo modelo do fazer mais com menos acelera o trabalho e obriga o 

trabalhador a funcionar no ritmo da máquina. Deve fazer as injunções da inteligência 

artificial, conectado permanentemente, com capacidade de auto atualização em um 

clique, já estando pronto para atuar em um novo modelo de ensino. Essa realidade só 

leva a um caminho: à exaustão. 

A memória entupida com imagens, símbolos desgastados e mal adquiridos 

colocou pessoas no ritmo do processador, desprovidos de humanidade, ficou difícil 

conectar um ao outro e se certificar de que todos estariam atualizados. 

Essa realidade tendeu para fenômenos de deterioração das condições de 

trabalho, falta de energia mental, tarefas isoladas, trabalho temporário sem proteção, 

promovendo competição e ruptura de laços sociais. Como criar solidariedade, 

coletividade e laços sociais, quando a digitalização cotidiana naturaliza violências e 

esgaça o viver junto? 

 

II – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Definiu-se a abordagem da pesquisa em Psicodinâmica do Trabalho pela 

análise do conflito entre organização do trabalho e o trabalhador para entender 

quais processos são mobilizados pelo homem para garantir sua saúde no trabalho. 

Essa relação é dinâmica, está sempre em movimento.    

A Organização do Trabalho caracteriza-se como a forma como as tarefas são 

definidas, divididas e distribuídas, a forma como são concebidas as prescrições, bem 

como a forma como se operam a fiscalização, o controle, a ordem, a direção e a 

hierarquia. Trata das representações relativas à natureza e divisão das tarefas, 

normas, controles e ritmos de trabalho.  

Para a Psicodinâmica do Trabalho, há uma distância entre o planejamento, 

objetivos das tarefas, estabelecimento de regras, normas, procedimentos técnicos, 

estilos de gestão, pressões e regulamentos do modo operatório (dimensões 
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conhecidas como "prescrições" ou "organização prescrita do trabalho) e o trabalho 

efetivo (trabalho real), caracterizado por situações imprevistas que ultrapassam o 

domínio técnico e o conhecimento científico. Diante desse inesperado, ocorre a 

mobilização subjetiva que permite ao trabalhador uma ação frente ao real, que se 

caracteriza como o real do trabalho, o trabalho vivo, o trabalhar. Nessa perspectiva, 

a ação de trabalhar não se reduz às relações sociais que a constitui, aos salários, às 

linhas de poder ou normas e procedimentos. Trata-se do fazer, do trabalho em sua 

execução, com suas inconsistências, imprevistos e contradições.  

O sofrimento pode emergir justamente dos conflitos e contradições originados 

do confronto entre a subjetividade do trabalhador e as características da gestão da 

organização do trabalho, quando não há como o sujeito negociar este confronto. Por 

outro lado, o prazer provém da gratificação da pulsão quando do confronto bem-

sucedido com os conflitos e contradições gerados pela gestão da organização do 

trabalho.   

Esse sofrimento gerado pelas contradições na organização do trabalho pode 

ter um destino adoecedor - chamado "sofrimento patogênico", ou um destino mais 

saudável - "sofrimento criativo". Entende-se aqui que o destino do sofrimento no 

trabalho depende das condições oferecidas pela organização do trabalho e pelo 

estilo de gestão, no que diz respeito a seus aspectos técnicos e dinâmicos, que 

impactam diretamente nas possibilidades de o trabalhador se engajar 

subjetivamente frente a esse real.   

Para dar destino ao sofrimento decorrente da organização do trabalho e do 

estilo de gestão organizacional, os trabalhadores podem, de um lado, vivenciar a 

mobilização subjetiva, e de outro, construir estratégias coletivas de defesa.  

A mobilização subjetiva é o processo por meio do qual os trabalhadores se engajam 

na dinâmica de construção e de evolução da organização do trabalho, lançando mão 

de sua subjetividade, da sua inteligência prática e do coletivo de trabalho para 
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transformar as situações causadoras de sofrimento. Essa mobilização da 

subjetividade depende da dinâmica entre o que o trabalhador oferece como 

contribuição e a retribuição da organização do trabalho, que, quando não ocorre, 

leva o trabalhador a se desmobilizar. Essa retribuição, de natureza simbólica – 

veiculada pela fala -, é dada por meio do reconhecimento em duas diferentes 

dimensões: reconhecimento no sentido de constatação da contribuição do 

trabalhador à organização do trabalho; e reconhecimento no sentido por essa 

contribuição.   

O reconhecimento passa por um julgamento do trabalho que é realizado e se 

dá em dois diferentes tipos: o julgamento de utilidade, proferido pela hierarquia, e o 

julgamento de estética/beleza, proferido por pares e colegas. Apesar de tratarem do 

trabalho realizado (fazer), esses julgamentos se inscrevem no processo de 

subjetivação permitindo o reconhecimento da identidade. Assim, o reconhecimento 

pode ganhar sentido em relação às expectativas e à realização do trabalhador.  

O valor de retribuição simbólica dado pelo reconhecimento surge da produção 

do sentido sobre a vivência do trabalho. A construção desse sentido, que vai ao 

encontro das expectativas do trabalhador em relação à sua realização profissional, 

que envolve o processo de sublimação, pode transformar o sofrimento criativo em 

prazer. O reconhecimento do sofrimento investido no trabalho e a valorização do 

esforço, assim, se tornam essenciais, para garantir sua ressignificação. Se o 

reconhecimento está paralisado, o sofrimento não é transformado em prazer e o 

sujeito não encontra mais sentido, levando ao uso de estratégias defensivas. As 

estratégias defensivas são modos de pensar e agir compensatórios, com vistas a 

racionalizar as situações geradoras de sofrimento. Assim, evita o adoecimento se 

alienando de tais situações. Essa forma de proteção, contudo, pode se esgotar, uma 

vez que não atua sobre a organização do trabalho e, assim, não muda o que gera o 

sofrimento. As defesas de exploração e adaptação exigem do trabalhador um 
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investimento físico e sociopsíquico que vai além de seu desejo, e têm a negação do 

sofrimento e a submissão ao desejo da organização do trabalho em suas bases. 

Assim, levam o trabalhador a manter a produção desejada pela organização do 

trabalho, com vistas a atender ao desejo da excelência.  

A utilização destas estratégias defensivas pode ter uma função positiva, uma 

vez que colabora para a integridade psíquica e favorece a adaptação às situações de 

desgaste emocional pelo confronto permanente do sujeito com o real. No entanto, 

pode mascarar o sofrimento quando provoca estabilidade psíquica artificial, 

adquirindo uma dimensão patológica que interfere tanto no atendimento aos 

objetivos do trabalho, quanto na vida social dos profissionais.  

O uso exacerbado de defesas pode culminar no esgotamento, abrindo caminho 

para o adoecimento. Quando se instala o processo de anestesia e atinge o coletivo 

de trabalho, considera-se que os comportamentos no trabalho passam por uma 

modificação denominada patologias sociais e, com isso, são desencadeadas as 

patologias do trabalho e o processo de adoecimento.  

Nessa direção, as defesas podem evoluir para comportamentos patológicos 

quando a negação do sofrimento se manifesta, agravando o quadro, propiciando um 

processo de anestesia frente à realidade, envolvendo-se em situações que podem 

trazer graves danos a sua subjetividade, saúde e relações sociais. 

 

III – INVENTÁRIO EM SAÚDE MENTAL - RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO 

TRABALHO 

Com base nesse referencial teórico apresentado e embasado nas legislações 

em saúde do trabalhador e pesquisas científicas com o objetivo de coletar dados para 

conhecer os danos físicos, sociais e psicológicos desencadeados nos trabalhadores(as) 

pela pandemia da Covid 19 e o ensino remoto foi criado o Inventário em Saúde 

Mental. 
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Sua aplicação foi voltada primordialmente para o mapeamento dos riscos 

psicossociais no trabalho a partir de instrumentos que envolvam a investigação de 

diversas dimensões associadas a relação trabalhador-organização do trabalho. 

Entende-se riscos psicossociais como os efeitos negativos da organização 

prescrita do trabalho sobre os estilos de gestão, sofrimento patogênico e danos 

físicos, psicológicos e sociais, que provocam o adoecimento do trabalhador e 

comprometem a qualidade do trabalho.   

O Inventário investiga na parte I o nível de precaução e conhecimento acerca 

da pandemia de COVID-19, vacinação e possível retorno presencial às aulas. A parte II 

aborda as condições ambientais, tecnológicas e suporte para realização do trabalho 

neste momento. Por fim, a parte III investiga os problemas físicos, psicológicos e 

sociais que o respondente avalia como causados, essencialmente, pelo seu trabalho. O 

Instrumento e os dados do perfil profissional e sociodemográfico foram validados pela 

equipe de saúde da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.  

 

IV - MÉTODO 

O Inventário em Saúde Mental, questionário autoaplicável, foi disponibilizado 

via eletrônica na plataforma Limesurvey, hospedada no Laboratório de Psicodinâmica e 

Clínica do Trabalho (LPCT) da Universidade de Brasília – www.trabalhovivo.net, no 

período de 04 de outubro a 26 de novembro de 2021. As análises estatísticas 

descritivas e inferenciais foram realizadas com o software SPSS 22.  

A divulgação da pesquisa, elaboração de folders eletrônicos e demais 

estratégias de divulgação foram coordenadas pela equipe de saúde da CNTE junto a 

Frisson Comunicação e enviados para as entidades parceiras para divulgação nas 

mídias sociais. 

 

 

http://www.trabalhovivo/
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Perfil dos participantes 

Responderam à pesquisa um total de 714 trabalhadores da educação. 

Utilizando como parâmetro o cálculo de erro amostral, para uma população informada 

de 1.027.192 filiados, essa amostra garantiria um grau de confiança de 99% com uma 

margem de erro de 5% - teríamos 99% de confiança em que as médias amostrais aqui 

descritas diferem em, no máximo, 5% da verdadeira média populacional. Em que se 

pese o fato da amostra da presente pesquisa ter sido de natureza não-probabilística, 

esses resultados indicam, segundo Conboy (1995), uma representatividade aceitável. 

Um segundo parâmetro que pode ser utilizado é a proporção de respondentes 

por região do país. A distribuição de filiados informada pela CNTE indica os seguintes 

percentuais aproximados: Norte - 7,5%; Nordeste - 29,5%; Centro Oeste - 16%; 

Sudeste - 29%; Sul - 19%. Para esta pesquisa, a distribuição aproximada foi a seguinte: 

Norte – 6,3%; Nordeste – 27%; Centro Oeste – 25,2%; Sudeste – 24,6%; Sul – 16,8%. 

A seguir, serão apresentados os dados sóciodemográficos da amostra. 

 

Caracterização da Amostra 

Idade Média: 47 anos (DP: 8,54); 

Tempo Médio de Serviço na Secretaria de Educação: 16 anos (DP: 8,69); 

Tempo Médio de Serviço na Escola: 10 anos (DP: 7,86) 

Tempo Médio de Serviço no Cargo Atual: 14 anos (DP: 8,63) 

Tempo Médio Efetivo de Regência: 15 anos (DP: 8,98) 
 
Identidade de Gênero 
Mulher: 71,9% 
Homem: 27,7%  
Queer/Não-Binário: 0,3% 
Prefiro não responder: 0,1% 
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Escolaridade 
Ensino Médio: 2% 
Ensino Superior em andamento: 2% 
Ensino Superior Completo: 20% 
Pós-graduação Lato Sensu: 61% 
Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado): 15% 
 
Estado Civil 
Casado/União Estável: 58% 
Solteiro: 25% 
Divorciado/Separado: 15% 
Viúvo: 2% 
 
Principal Responsável pela Renda: 73,5% 
Cargo 
Magistério – Orientador: 5% 
Magistério – Professor: 87% 
Outros: 8% 
 
Funções Exercidas: 
Sala de Aula: 77% 
Coordenação: 5% 
Supervisão: 2% 
Direção/Vice-direção: 4% 
Orientação Educacional: 4% 
Pedagogo: 5% 
 
Modalidades de Ensino: 
Ensino Infantil: 13% 
Ensino Fundamental – Séries Iniciais: 26% 
Ensino Fundamental – Séries Finais: 46% 
Ensino Médio: 37% 
Educação de Jovens e Adultos: 13% 
Ensino Especial: 4% 
Educação Profissional: 3% 
Aceleração – Ensino Fundamental: 0,3% 
Aceleração – Ensino Médio: 1% 
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Disciplinas Mais Ministradas: 
Língua Portuguesa: 25% 
História: 23% 
Geografia: 21% 
Matemática: 20% 
Ciências: 18% 
 
Lotação 
Escola da Rede Pública Municipal – 37% 
Escola da Rede Pública Estadual – 63% 
Escola da Rede Pública Federal – 3% 
Escola Pública Conveniada Municipal – 1% 
Escola Pública Conveniada Estadual – 1% 
Escola Pública Conveniada Federal – 0,3% 
Educação nas Prisões Municipal – 0,1% 
Educação nas Prisões Estadual – 0,4% 
Educação nas Prisões Federal – 0,1% 
Educando com Restrição de Liberdade Municipal – 0,4% 
Educando com Restrição de Liberdade Estadual – 0,3% 
Educando com Restrição de Liberdade Federal – 0,1% 
Educação para Pessoas com Necessidades Especiais Municipal – 1% 
Educação para Pessoas com Necessidades Especiais Estadual – 1% 
Educação para Pessoas com Necessidades Especiais Federal – 1% 
 
Tipo de Contrato de Trabalho: 
Efetivo: 88% 
Temporário: 11% 
 
Situação Atual: 14% de Readaptados 
 
Turno em que Trabalha: 
Matutino: 57% 
Vespertino: 33% 
Noturno: 10% 
 
Precisou de Atestado nos últimos 6 meses: 49% 
 
Tempo de Afastamento Aproximado: 50% entre 1 semana e 1 mês 
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Considera que o Afastamento estava relacionado à atividade profissional: 84% 
Já foi pressionado a não tirar atestado médico: 28% 
Jornada de trabalho: 
20 horas: 10% 
40 horas: 75% 
60 horas: 15% 
 
Possui outra atividade de trabalho: 19% 
 

V – RESULTADOS 

 Conforme descrito anteriormente, o instrumento de pesquisa foi dividido em 

três partes, cujos resultados são apresentados a seguir. 

 
Parte I 

 A primeira parte do instrumento foi composta por três questões. Na primeira, 

eram apresentadas 11 afirmativas relacionadas ao grau de preocupação, precaução e 

conhecimento sobre a pandemia de COVID-19. As/os respondentes deveriam avaliar 

seu grau de concordância a partir de uma escala de 5 pontos: 1 – Discordo Totalmente; 

2 – Tendo a Discordar; 3 – Indiferente; 4 – Tendo a Concordar; e 5 – Concordo 

Totalmente. Os resultados são compilados na tabela a seguir. 

 

Tabela 1. Resultados para Parte I – Questão 1. 
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Sinto-me preocupado em relação à pandemia 1% 1% 2% 9% 87% 

Sinto-me com medo em relação à pandemia 1% 3% 4% 14% 78% 

Tenho conhecimento sobre as consequências 
da COVID-19 

1% 1% 1% 12% 85% 

Tenho cumprido as recomendações sanitárias 
feitas pelas autoridades 

4% 2% 3% 19% 73% 

Sinto incertezas sobre o que fazer na atual 9% 13% 9% 23% 46% 
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situação 

Sinto-me preocupado em contrair a COVID-19 2% 1% 3% 10% 84% 

Sinto-me preocupado com a possibilidade de 
algum membro da minha família contrair 
COVID-19 

1% 1% 1% 5% 92% 

Estou informado sobre os procedimentos a 
serem adotados em caso de suspeita de 
infecção 

2% 3% 4% 23% 68% 

Estou cumprindo rigorosamente os 
protocolos de isolamento social 

15% 6% 10% 28% 42% 

Sinto segurança na atuação do Governo 
Federal frente à pandemia de COVID-19 

82% 7% 3% 2% 6% 

Sinto segurança na atuação do Governo 
Estadual/Distrital frente à pandemia de 
COVID-19 

53% 18% 11% 10% 8% 

 

Por meio da técnica de análise fatorial, foi possível verificar nesta primeira 

questão dois fatores:  

a) Preocupações com a COVID-19, composto pelos itens:  

 “Sinto-me preocupado em relação à pandemia”;  

 “Sinto-me com medo em relação à pandemia”;  

 “Sinto incertezas sobre o que fazer na atual situação”;  

 “Sinto-me preocupado em contrair a COVID-19”; 

 e “Sinto-me preocupado com a possibilidade de algum membro da 

minha família contrair COVID-19”. 

b) Conhecimento e segurança em relação à pandemia, composto pelos 

seguintes itens:  

 “Tenho conhecimento sobre as consequências da COVID-19”;  

 “Tenho cumprido as recomendações sanitárias feitas pelas 

autoridades”;  

 “Estou informado sobre os procedimentos a serem adotados em caso 

de suspeita de infecção”;  



Artemisa – Estudos em Psicologia, Saúde e Trabalho Ltda. 

 
 

13 

Artemisa Estudos em Psicologia, Saúde e Trabalho Ltda. 
Quadra SHDB QL 32 (Condomínio Villages Alvorada) Quadra 20 Lote 06  

 Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF – CEP: 71676-100 
Tel: (61): 35414231; 999353347  -   e-mail: lukrar@terra.com.br 

 

 “Estou cumprindo rigorosamente os protocolos de isolamento social”;  

 “Sinto segurança na atuação do Governo Federal frente à pandemia de 

COVID-19”; 

 e “Sinto segurança na atuação do Governo Estadual/Distrital frente à 

pandemia de COVID-19”. 

A partir da análise de variância, buscou-se identificar quais foram os grupos 

demográficos que mais concordaram com as afirmações relacionadas às preocupações 

com a COVID-19 e os que menos concordaram com as afirmações sobre conhecimento 

e segurança em relação à pandemia – isto é, quais são os grupos que encontram-se em 

situação mais crítica. A tabela 2 apresenta os resultados desta análise. 

 

Tabela 2. Questão 1 - Grupos mais críticos  

 Grupos mais críticos  

Preocupações com a 
COVID-19 

* Mais de 50 anos de idade 
* Viúvos(as) 
* Magistério – Professor 
* Contrato Efetivo de Trabalho 
* Turno Vespertino de Trabalho 
* Precisou de atestado médico nos últimos 06 meses 
* Acima de 03 meses de tempo médio de afastamento 
* Consideram que o afastamento estava relacionado à 
atividade profissional 
* Pressionados a não tirar atestado médico 
* Possui Jornada Ampliada 

Conhecimento e segurança 
em relação à pandemia 

* Entre 41 e 50 anos de idade 
* Entre 11 e 20 anos de tempo de serviço na Secretaria 
de Educação 
* Lotação Escola da Rede Pública Municipal 
* Contrato Efetivo de Trabalho 
* Precisou de atestado médico nos últimos 06 meses 
* Possui Jornada Ampliada 
* Trabalhadores com jornada de trabalho superior 
acima de 20 horas 
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A segunda questão era de múltipla escolha, na qual as/os respondentes 

deveriam marcar alternativas que melhor se adequava(m), relacionadas a vacinação e 

histórico de contaminação. A tabela a seguir mostra a porcentagem de respondentes 

que marcaram cada uma das alternativas. 

 

Tabela 3. Resultados para Parte I – Questão 2. 

Já recebi todas as doses de vacina contra COVID-19 - (duas ou uma, a depender da 
vacina) 

96% 

Recebi apenas uma das duas doses necessárias 4% 
Ainda não pude vacinar >1% 
Não aceitei tomar vacina >1% 
Fui diagnosticado e/ou apresentei sintomas de COVID-19 14% 
Um familiar foi diagnosticado e/ou apresentou sintomas de COVID-19 28% 
Nem eu e nem meus familiares apresentaram sintomas e/ou foi diagnosticado com 
COVID-19 

13% 

 

 A terceira questão apresentava 12 afirmativas relacionadas ao grau de 

preocupação com o retorno presencial às aulas, a partir de uma escala de 5 pontos: 1 – 

Nenhuma preocupação; 2 – Tendo a não me preocupar; 3 – Indiferente; 4 – Tendo a 

me preocupar; e 5 – Totalmente preocupado. Os resultados estão compilados na 

tabela a seguir. 
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Tabela 4. Resultados para Parte I – Questão 3 
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Ser contaminado com COVID-19 1% 1% 3% 16% 78% 

Transmitir a doença para pessoas próximas a 
mim 

1% >1% 2% 11% 85% 

Ausência de controle sobre a desinfecção dos 
ambientes 

2% 2% 7% 18% 71% 

Impossibilidade de manter o distanciamento 
de 1,5m nas salas de aula 

2% 1% 3% 12% 81% 

Ausência de dispenser de álcool em gel 70% 16% 9% 11% 18% 45% 

Falta de Luvas 11% 7% 15% 13% 54% 

Não aferição de temperatura das pessoas 
antes de entrarem na instituição 

17% 8% 12% 21% 41% 

Ausência de Protocolo de Conduta para 
circular no ambiente escolar 

7% 5% 8% 18% 62% 

Qualidade das Máscaras Oferecidas 6% 4% 6% 15% 68% 

Quantidade Insuficiente de Máscaras 7% 4% 9% 12% 66% 

Falta de apoio no planejamento para o 
retorno presencial 

6% 4% 6% 16% 67% 

Dificuldade no manejo de questões 
socioemocionais dos estudantes 

3% 2% 6% 16% 72% 

 
A partir da análise de variância, buscou-se identificar quais foram os grupos 

demográficos que mais demonstraram preocupação com o retorno presencial das 

aulas: a) menos escolaridade; b) magistério – professor; c) contrato efetivo de 

trabalho.  

 
Parte II  

A segunda parte do instrumento abordava as condições ambientais, 

tecnológicas e suporte para realização do trabalho neste momento de pandemia e era 

composta por três questões. A primeira questão era composta de 9 afirmativas que 

deveriam ser respondidas de acordo com uma escala de grau de concordância de 5 
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pontos: 1 – Discordo Totalmente; 2 – Tendo a Discordar; 3 – Indiferente; 4 – Tendo a 

Concordar; 5 – Concordo Totalmente. Além disso, era oferecida a opção “Não se 

Aplica”. Os resultados são apresentados na tabela a seguir.  

 
Tabela 5. Resultados para Parte II – Questão 1. 
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O espaço físico disponível para a realização 
do trabalho é adequado 

46% 15% 10% 16% 13% >1% 

Divido o ambiente de trabalho com mais 
pessoas 

7% 5% 3% 11% 72% 2% 

Realizo o trabalho sem ser interrompido 51% 11% 11% 11% 13% 3% 

Gosto de trabalhar remotamente 30% 14% 19% 13% 22% 2% 

Trabalho mais horas remotamente do que 
presencialmente 

14% 4% 7% 8% 64% 3% 

Com o ensino remoto, sinto que o trabalho 
invade mais minha vida pessoal 

5% 3% 6% 9% 76% 1% 

Possuo acesso à internet banda larga 16% 6% 5% 11% 61% 1% 

Possuo equipamentos suficientes para a 
execução das tarefas 

34% 17% 12% 14% 22% 1% 

Tenho suporte 24 horas da Secretaria para 
solucionar eventuais dúvidas 

69% 11% 9% 5% 4% 2% 

 

 A próxima questão versava sobre a adequação dos instrumentos disponíveis – 

as/os respondentes deveriam avaliar a partir das seguintes alternativas: “Não possuo”; 

“Equipamento Inadequado”; “Equipamento Adequado”; “Não se Aplica ou Não é 

necessário”. 
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Tabela 6. Resultados para Parte II – Questão 2. 
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Computador/Notebook 13% 39% 46% 2% 

Impressora 48% 18% 31% 2% 

Webcam 34% 23% 40% 2% 

Microfone 38% 19% 41% 2% 

Fone de Ouvido/Headset 37% 17% 42% 4% 

Celular/Tablet 6% 32% 60% 2% 

Aplicativos que permitam a interação entre 
professor(a) e estudantes 

11% 39% 47% 3% 

Aplicativo para captura e compartilhamento de 
imagens 

22% 35% 39% 4% 

Recursos de Videoconferência 25% 32% 39% 4% 

 

 A Parte II é concluída com uma questão que versa sobre a frequência de 

execução de determinadas tarefas. Eram oferecidas as seguintes opções de respostas: 

“Menos de uma vez na semana”; “Uma ou mais vezes na semana, mas não todos os 

dias”; “Uma ou mais vezes por dia”; e “Nunca/Não se Aplica”.  
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Tabela 7. Resultados para Parte II – Questão 3. 
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Aulas on-line (síncronas) 10% 34% 32% 24% 

Envio de conteúdos digitais em ferramentas on-line 8% 42% 40% 10% 

Gravação de videoaulas 13% 32% 16% 39% 

Confecção de conteúdos digitais 11% 40% 34% 15% 

Elaboração de material didático impresso para alunos que 
não possuem acesso remoto 

15% 53% 20% 12% 

Cursos de formação para uso das ferramentas digitais 28% 15% 4% 54% 

Cursos de desenvolvimento de comunicação à distância 29% 10% 4% 64% 

Reuniões de coordenação 29% 57% 5% 9% 

Elaboração de relatórios 23% 52% 13% 12% 

Planejamento de aulas 9% 58% 30% 5% 

Atendimentos a estudantes 4% 25% 65% 6% 

Atendimento a pais/cuidadores 24% 31% 33% 12% 

 

Parte III 

 O instrumento é finalizado com a Escala de Danos Relacionados ao Trabalho 

(EDT), validada por Facas (2021). A escala é composta por 23 itens que versam sobre 

danos físicos, psicológicos e sociais decorrentes do trabalho. As/os respondentes 

deveriam avaliar a frequência com que os problemas apresentados estiveram 

presentes nos últimos 6 meses, com base em uma escala de 5 pontos: 1 = Nunca; 2 = 

Raramente; 3 = Às vezes; 4 = Frequentemente; 5 = Sempre.  

Considerando o desvio-padrão em relação ao ponto médio, os parâmetros para 

a avaliação de média e frequências do fator serão os seguintes: a) valores entre 5,00 e 
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4,00 – Adoecimento Ocupacional: Resultado que indica a presença de adoecimento e 

demanda intervenções imediatas nas causas, visando eliminá-las e/ou atenuá-las, bem 

como atendimento aos trabalhadores;  b) valores entre 3,00 e 3,99 - Grave: Resultado 

Negativo, representa altos danos. Demanda intervenções imediatas nas causas, 

visando eliminá-las e/ou atenuá-las; c) valores entre 2,00 e 2,99 - Alerta: Resultado 

mediano, representa um estado de alerta/situação limite para os danos Demanda 

intervenções a curto e médio prazo; d) valores entre 1,00 a 1,99 - Aceitável Resultado 

positivo, representa baixos riscos para presença de danos. Aspectos a serem mantidos, 

consolidados e potencializados. 

 O resultado global pode ser conferido na tabela a seguir. Logo após, serão 

detalhados os resultados por escala.  

 

Tabela 8. Médias Gerais para a Escala de Danos Relacionados ao Trabalho. 

 Média Desvio-Padrão  Risco 

Danos Psicológicos 3,16 0,89 Grave 

Danos Sociais 2,72 0,80 Alerta 

Danos Físicos 3,43 0,82 Grave 

 

 Globalmente, é possível perceber que as/os trabalhadoras/es da educação que 

responderam à pesquisa encontram-se em situação bastante fragilizada no que diz 

respeito à sua saúde. Isso reforça a necessidade de uma atuação imediata na melhoria 

do contexto de trabalho em educação, com estabelecimento de políticas de prevenção 

e de escuta a trabalhadores já adoecidos.  

  Para um melhor entendimento da distribuição por faixa de avaliação, as 

frequências de resposta são apresentadas na tabela a seguir. 
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Tabela 9. Frequência de Respostas para a Escala de Danos Relacionados ao Trabalho. 
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Danos Psicológicos 8% 31% 40% 21% 

Danos Sociais 15% 45% 32% 8% 

Danos Físicos 4% 22% 48% 26% 

  

É importante destacar que, para a presente amostra, valores acima de 20% (Danos 

Psicológicos e Físicos) indicam mais de 150 respondentes já em situação de 

adoecimento. Mesmo os 8% no caso dos Danos Sociais indicam mais de 50 

respondentes.  

A tabela 10 apresenta os itens mais críticos de cada fator, bem como suas 

respectivas faixas de avaliação. 

 

Tabela 10. Itens mais críticos por fator da Escala de Danos Relacionados ao Trabalho. 

  Média Desvio-
Padrão 

Risco 

D
an

o
s 

P
si

co
ló

gi
co

s Tristeza 
 

3,35 0,99 Grave 

Sensação de Vazio 
 

3,29 1,04 Grave 

Mau-Humor 
 

3,16 0,97 Grave 

D
an

o
s 

So
ci

ai
s Vontade de ficar sozinho 3,28 1,14 Grave 

Impaciência com as pessoas em geral 3,03 1,03 Grave 

Conflitos nas relações familiares 2,85 0,99 Alerta 

D
an

o
s 

Fí
si

co
s Alterações no sono 3,89 1,03 Grave 

Dores no corpo 3,69 1,02 Grave 

Dores nas costas 3,64 1,08 Grave 
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A partir da análise de variância, buscou-se identificar quais foram os grupos 

demográficos que apresentaram maiores escores de danos.  A próxima tabela 

apresenta os resultados desta análise. 

Tabela 11. Parte III – Grupos mais críticos. 

 Grupos mais críticos  

Danos Psicológicos * Viúvos(as) 
* Trabalhadores(as) do Ensino Especial 
* Trabalhadores(as) do EJA 3º segmento 
* Lotação Escola da Rede Pública Federal 
* Lotação Escola Pública Conveniada Municipal 
* Precisou de Atestado nos últimos 06 meses 
* Tempo de afastamento médio acima de 01 ano 
* Trabalhadores que já foram pressionados a não tirar 
atestado médico 
* Trabalhadores(as) com outra atividade de trabalho. 

Danos Sociais * Mais de 30 anos no cargo 
* Mais de 30 anos de Tempo Efetivo de Regência 
* Exerce Função de Coordenação 
* Modalidade EJA 
* Modalidade Aceleração Ensino Fundamental 
* Contrato Efetivo de Trabalho 
* Precisou de Atestado nos últimos 06 meses 
* Trabalhadores que já foram pressionados a não tirar 
atestado médico 
* Trabalhadores(as) com outra atividade de trabalho. 

Danos Físicos * Magistério – Professor 
* Lotação Escola da Rede Pública Estadual 
* Precisou de Atestado nos últimos 06 meses 
* Trabalhadores que já foram pressionados a não tirar 
atestado médico 

 
 Por fim, foram realizadas análises de regressão por etapa para verificar quais 

foram os fatores que melhores explicam os resultados da Parte III. A tabela 12 

apresenta os resultados.  
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Tabela 12. Fatores que melhor explicam os resultados da Parte III. 

 Fator 

Danos Psicológicos * Preocupações com a COVID 19 – Quanto maiores as 
preocupações, maiores os danos psicológicos. 

Danos Sociais * Preocupação com o retorno presencial às aulas - 
Quanto maiores as preocupações, maiores os danos 
sociais. 

Danos Físicos * Preocupação com o retorno presencial às aulas - 
Quanto maiores as preocupações, maiores os danos 
físicos. 

 

 

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os danos psicológicos serão o mal prevalente do Planeta em 2030. O Alerta é 

da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2020 a depressão foi a 4º causa 

incapacitante para o trabalho. 

Nos primeiros sete meses de 2021 já foram concedidos 108.263 benefícios 

por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) para trabalhadores com 

transtornos mentais e comportamentais, um crescimento de 29% em relação a 2020, 

segundo matéria do Portal G1 baseado em dados do Ministério do Trabalho e 

Previdência. 

O presente estudo revelou que as novas formas de trabalhar, impostas pela 

necessidade de distanciamento social, geraram isolamento e solidão. Essa realidade 

ganhou um novo elemento com o retorno ao trabalho presencial.  Os conflitos se 

intensificaram por múltiplos fatores. Esse contexto reforça a tese de que as relações 

laborais precisam ser pauta prioritária nas escolas. 

Um conjunto de situações tornou o trabalhador passivo e desorientado, com 

destaque para: 

1. Ambiguidade de papéis; 

2. Informações inadequadas ou confusas sobre como o trabalho deve ser 

realizado; 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-do-trabalho/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-do-trabalho/
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3. Trabalho excessivo em que o indivíduo tem que estar disponível em 

múltiplas plataformas/canais (sala de aula virtual, Whatsapp, e-mail, 

telefone, Zoom/Meet, presencial etc.). 

4. Falta de capacitação ou suporte para o indivíduo adquirir as habilidades 

necessárias para executar a tarefa; 

5. Subutilização de habilidades ou tarefas monótonas repetitivas; 

6. Estruturas administrativas autoritárias que não incluem trabalhadores na 

solução de problemas e tomada de decisão; 

7. Falta de reconhecimento sobre o desempenho do trabalhador; 

8. Cultura organizacional que não abre espaços para o diálogo e são 

caracterizadas pela performance, promovendo competição e hostilidade; e 

9. eterna insatisfação da gestão em relação ao que é criado, executado ou 

proposto. 

Essas situações naturalizam múltiplas violências, impedindo que o trabalhador 

se implique nas decisões cotidianas. Nesse contexto, as defesas do indivíduo não 

suportam os ataques e o sujeito adoece. Ao se afastar do trabalho, leva consigo a 

sensação de derrota. Assume para si toda a precariedade do sistema. Joga sobre si a 

responsabilidade do bom ou mau desempenho. Deixa de se perguntar sobre as 

ineficiências do ambiente que herdou, sobre os treinamentos que lhe foram negados 

ou sobre cobranças de realizações e entregas que nunca foram negociados. 

A patologia organizacional delega ao trabalhador a ilusão da onipotência, uma 

técnica para dominá-lo. Retirado do coletivo, mais regras burocráticas são criadas. 

Aqueles que se manifestam são culpabilizados por protestar, resistir e se opor. Nesses 

casos, os gestores atuam para neutralizar sua fala, pois não cabe na lógica da 

organização. 

Assim, várias patologias brotam no corpo ou em ato: abuso de drogas 

psiquiátricas, hipocondrias, sentido de desvalorização de si, ruptura das redes de 

solidariedade, culpabilidade, vergonha, fechamento sobre si! 
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                 Diante de um cenário que precariza o pensar em troca de fazer render a vida 

é importante resgatar a narrativa do trabalhador, uma possibilidade que conduz, guia 

e desloca. Experiências compartilhadas melhoram o trabalhar.  É importante 

retornarmos a um tempo que não é o desenrolar de um fio, mas que nos permita tecer 

uma rede que abriga e embala um grande número de pessoas ligadas entre si pela 

experiência comum. Caso contrário, corremos o risco de tornar o humano um 

processador, que acelera a vida e produz imagens inquietas que não falam ou contam, 

mas geram adoecimento. 

Por fim, é preciso ressaltar que a pesquisa ação não exaure todas as 

possibilidades de conhecer e interpretar a realidade, mas fornece um guia importante. 

  

VII – RECOMENDAÇÕES 

Torna-se urgente buscar soluções no tecido social para que o medo não se imponha 

como aceleração ou paralisia e o tsunami de estresse e sofrimento mate a possibilidade de 

novos modos de ser. 

Para que a indignação não dê lugar à indiferença e, por fim, à convivência não é 

possível ignorar a realidade de trabalho a que estamos expostos. Sua manutenção é produto 

da decisão, ação e colaboração dos servidores quando a passividade nos cala. 

. Sintomas que clamam por melhorias. É importante criar vias de reação ao instituído: 

  

- Aprimorar processos de escuta, atuar no chão da escola. 

- Acordos de cooperação com Universidades Públicas podem resultar em Análises 

Clínicas do Trabalho, uma experiência de acolhimento para evitar a anestesia; 
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- Radiografar cenários sem anular opiniões contrárias; 

- Ocupar espaços de fala para além das fronteiras conhecidas, principalmente, os que 

estão em desacordo com nossas ideias; 

- Rever processos possíveis de execução entre o planejado e o que será executado, 

acompanhando a implantação; 

- Elencar as carências nas organizações do trabalho; 

- Estabelecer estruturas mínimas de tecnologia; 

- Definir cursos necessários; 

- Quando novas legislações forem criadas pela Secretaria, submeter à prova no real de 

trabalho. 

O espaço de discussão é necessário para a humanização da categoria e diminuição 

das patologias. O fato de poder compartilhar suas inseguranças e medos, faz com que 

ansiedades diminuam 

. Ressalta-se que de maneira geral é dada muita importância a discussão de dados 

objetivos, homem máquina, produtivo. Porém, são os aspectos subjetivos que evitam 

explosões e encenações no ambiente de trabalho. 

  

  

  

VII – RECOMENDAÇÕES 



Artemisa – Estudos em Psicologia, Saúde e Trabalho Ltda. 

 
 

26 

Artemisa Estudos em Psicologia, Saúde e Trabalho Ltda. 
Quadra SHDB QL 32 (Condomínio Villages Alvorada) Quadra 20 Lote 06  

 Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF – CEP: 71676-100 
Tel: (61): 35414231; 999353347  -   e-mail: lukrar@terra.com.br 

 

Torna-se urgente buscar soluções no tecido social para que o medo não se imponha 

como aceleração ou paralisia e o tsunami de estresse e sofrimento mate a possibilidade de 

novos modos de ser. 

Para que a indignação não dê lugar à indiferença e, por fim, à convivência não é 

possível ignorar a realidade de trabalho a que estamos expostos. Sua manutenção é produto 

da decisão, ação e colaboração dos servidores quando a passividade nos cala. 

É preciso ressaltar que a pesquisa ação não exaure todas as possibilidades de conhecer 

e interpretar a realidade, mas fornece um guia importante. Sintomas que clamam por 

melhorias. É importante criar vias de reação ao instituído: 

- Aprimorar processos de escuta, atuar no chão da escola. 

- Acordos de cooperação com Universidades Públicas podem resultar em Análises 

Clínicas do Trabalho, uma experiência de acolhimento para evitar a anestesia; 

- Radiografar cenários sem anular opiniões contrárias; 

- Ocupar espaços de fala para além das fronteiras conhecidas, principalmente, os que 

estão em desacordo com nossas ideias; 

- Rever processos possíveis de execução entre o planejado e o que será executado, 

acompanhando a implantação; 

- Elencar as carências nas organizações do trabalho; 

- Estabelecer estruturas mínimas de tecnologia; 

- Definir cursos necessários; 

- Quando novas legislações forem criadas pela Secretaria, submeter à prova no real de 

trabalho. 
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O espaço de discussão é necessário para a humanização da categoria e diminuição 

das patologias. O fato de poder compartilhar suas inseguranças e medos, faz com que 

ansiedades diminuam 

. Ressalta-se que de maneira 

 

Assim, estamos assistindo várias patologias no corpo ou em ato: abuso 

de drogas psiquiátricas, hipocondrias, sentido de desvalorização de si, ruptura 

das redes de solidariedade, culpabilidade, vergonha, fechamento sobre si! 

Diante de um cenário que precariza o pensar em troca de fazer render a 

vida é importante resgatar a narrativa do trabalhador, uma possibilidade que 

conduz, guia e desloca. Experiências compartilhadas facilitam melhorar o 

trabalhar. É importante retornarmos a um tempo que não é o desenrolar de 

um fio, mas que nos permita tecer uma rede que abriga e embala um grande 

número de pessoas ligadas entre si pela experiência comum. Caso contrário, 

corremos o risco de nos tornarmos um processador, que acelera a vida que 

produzem imagens inquietas que não falam ou contam, mas produzem 

adoecimento. 

VII – RECOMENDAÇÕES 

Torna-se urgente buscar soluções no tecido social para que o medo não se 

imponha como aceleração ou paralisia e o tsunami de estresse e sofrimento mate a 

possibilidade de novos modos de ser. 

Para que a indignação não dê lugar à indiferença e, por fim, à convivência não é 

possível ignorar a realidade de trabalho a que estamos expostos. Sua manutenção é 

produto da decisão, ação e colaboração dos servidores quando a passividade nos cala. 
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É preciso ressaltar que a pesquisa ação não exaure todas as possibilidades de 

conhecer e interpretar a realidade, mas fornece um guia importante. Sintomas que 

clamam por melhorias. É importante criar vias de reação ao instituído: 

- Aprimorar processos de escuta, atuar no chão da escola. Acordos de 

cooperação com Universidades Públicas podem resultar em Análises Clínicas do 

Trabalho, uma experiência de acolhimento para evitar a anestesia; 

- Radiografar cenários sem anular opiniões contrárias; 

- Ocupar espaços de fala para além das fronteiras conhecidas, principalmente, 

os que estão em desacordo com nossas ideias; 

- Rever processos possíveis de execução entre o planejado e o que será 

executado, acompanhando a implantação; 

- Elencar as carências nas organizações do trabalho; 

- Estabelecer estruturas mínimas de tecnologia; 

- Definir cursos necessários; 

- Quando novas legislações forem criadas pela Secretaria, submeter à prova no 

real de trabalho. 

O espaço de discussão é necessário para a humanização da categoria e 

diminuição das patologias. O fato de poder compartilhar suas inseguranças e medos, 

faz com que ansiedades diminuam. Ressalta-se que de maneira geral é dada muita 

importância a discussão de dados objetivos, homem máquina, produtivo. Porém, são 

os aspectos subjetivos que evitam explosões e encenações no ambiente de trabalho. 

  

  

 

 


