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RESUMO

As exigências e responsabilidades impostas sobre o trabalhador da área da educação tem se ampliado gradativamente, o que tem provocado 
repercussões negativas na saúde mental do professor. Assim o estudo da saúde mental do docente tem apresentado relevância na comunidade 
científica. Todavia, estudos sobre o adoecer psíquico dos professores do curso de graduação em Psicologia são inexistentes. A presente pesquisa 
teve como objetivo verificar a relação entre o processo de trabalho do docente e as condições sob as quais ele se desenvolve, a fim de verificar 
sua ligação ao surgimento de sofrimento mental dos professores do curso de graduação em Psicologia do Campus Nova Iguaçu da Universidade 
Estácio de Sá. Como método, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicação do instrumento de autopreenchimento Self Reporting 
Questionnaire (SRQ-20) que consiste em uma versão com 20 questões para rastreamento de transtornos não-psicóticos. Participaram desta 
pesquisa 22 professores do curso.  As entrevistas e a aplicação do instrumento foram realizadas nas dependências do campus.  A partir da análise 
dos dados colhidos, foi possível constatar a relação entre as condições de trabalho e o adoecimento psíquico. Os docentes entrevistados 
apontaram a presença de sintomas relacionados ao cansaço e desgaste físico, desgaste emocional, doenças psicossomáticas, afecções 
osteomusculares como dores na coluna, no corpo e sobrecarga muscular, cefaleia, disfunções otorrinolaringológicas tendo sido citadas rouquidão 
e labirintite. Um dos docentes alega surgimento de doença autoimune e outro reconhece o surgimento de sintomas da Síndrome de Burnout. Foi 
possível apurar o alto índice de estresse, sendo destacado o período de provas como o de maior prejuízo. Foram também apontados o excesso de 
obrigações da carreira como docente, a quantidade de alunos, junção dessas atividades com atividades fora do ambiente acadêmico e a carga 
horária densa. Espera-se que esses resultados impulsionem o planejamento de intervenções eficazes.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


