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Saúde

RESUMO

A pesquisa “A (há) saúde mental do professor de psicologia” teve o objetivo de  investigar os aspectos da atuação do docente relacionando-a com 
possíveis adoecimentos, devido ao grande estresse enfrentado por estes profissionais na forma de cobranças e pressões sociais na área da 
educação. Usamos como método a análise qualitativa de 24 entrevistas semi-dirigidas realizadas com os docentes que atuam no Campus Nova 
Iguaçu da Universidade Estácio de Sá, no curso de Psicologia. Estas entrevistas foram  relacionadas com o resultado dos questionários SRQ 20 
aplicados nestes mesmos sujeitos. Este questionário mensura especificamente o sofrimento mental. Dentro deste processo de análise foram 
observados vários aspectos que favorecem o possível adoecimento. Entre estes aspectos decidimos ressaltar aqui a substituição de alguns  
professores  na Universidade, como possível vetor de adoecimento no ambiente organizacional ou acentuados após estes  períodos de demissão. 
Entendemos que este momento em especial pode ter acrescentado um “ruído” importante para esta investigação, já que  presenciamos durante 
dois anos seguidos processos demissionais expressivos. Refletimos quanto este momento pode ter afetado qualitativamente a resposta dos 
docentes diante de perguntas objetivas sobre sua saúde e sobre a organização. Frisamos que a escolha de um instrumento de respostas simples 
foi proposital, visto que também, é um desafio propor um instrumento de investigação para profissionais com tamanha perícia e experiência no 
uso de instrumentos psicológicos. Para uma investigação mais pontual comparamos as respostas dos docentes que atuam desde antes das 
demissões de 2017 e 2018  com as dos professores recém contratados (ou com até 3 anos de contratação). A proposta foi verificar em suas 
respostas (docentes mais antigos), os resquícios deste fato pontual buscando compreender seus mecanismos de defesa e enfrentamento diante 
do risco iminente de possíveis demissões futuras, percebendo a demissão como fator socioeconômico agravante sobre outros aspectos 
estressores e patogênicos comuns ao exercício profissão docente. Entre os relatos colhidos, esses docentes citam dores na região estomacal, 
dificuldades referentes ao sono, uma professora relatou um episódio depressivo, entre outros relatos que nos soaram como dissonantes, já que, 
a maioria das respostas sobre a satisfação com a instituição e carreira foram positivas. A pesquisa está em processo de finalização e podemos 
perceber um cenário preocupante que desperta a atenção para propor intervenções que visem uma escuta institucional mais detalhada, 
acolhedora e com foco na promoção de saúde, o que em nossa visão, produzirá impactos positivos no processo educacional e organizacional 
neste campus ou em qualquer outro.
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