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RESUMO 

Castelani, Luciana Benedita. Nivel de absenteismo dos professores da rede 
publica de ensino do Municipio de Sao Jose dos Pinhais, por licen~a para tratamento 
de saude, suas principais causas e conseqi.i€mcias. Este trabalho busca avaliar o nivel 
de absenteismo dos professores na rede publica de ensino do Municipio de Sao Jose dos 
Pinhais, por motive de doen<_;:a, suas principais causas e conseqOencias na Educagao do 
Municipio. Atraves de dados concretes sobre o numero de licengas para tratamento de 
saude pode-se levantar informag6es sobre os principais motives que levam os professores a 
ausentarem-se para tratar sua saude por periodos prolongados (acima de 30 dias 
consecutivos), bem como as principais conseqOencias observadas a partir desse fenomeno. 
0 Servi<;:o de Pericia Medica da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais evidenciou, 
mediante amostra selecionada, um numero alarmante de transtornos mentais e 
comportamentais apresentados pelos professores que usufruiram de licen<;:a para 
tratamento de saude nos dois anos pesquisados - 2008 e 2009. Essa situa<;:ao pede ser 
confrontada com os resultados da pesquisa realizada com profissionais docentes de 18 
Escolas Municipais, na qual possibilitou a visualiza<;:ao de possiveis fatores que podem estar 
interferido na saude dos professores, bem como fatores causados em consequencia do 
absenteismo por motive de licen<;:as para tratamento de saude dos mesmos. Mediante 
apresenta<;:ao de tais dados procurou-se transcreve-los ordenadamente, possibilitando sua 
utiliza<;:ao como ferramenta de apoio nas ag6es estrategicas na area da educa<;:ao e 
administra<;:ao. 

Palavras-chave: Sao Jose dos Pinhais, absenteismo, professores, saude, educa<;:ao. 
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1 INTRODU<;Ao 

Ha muito, pesquisas sao realizadas para avaliar a qualidade do ensino nas 

redes publicas e privadas de ensino em nosso pais e no mundo, porem no Brasil 

pouco se tern feito para avaliar os efeitos do trabalho docente na vida dos 

profissionais da area. 

No decorrer da hist6ria percebe-se que o aspecto educacional tern 

modificac;:oes em paralelo as transformac;:oes sociais. 

De acordo com Souza, eta/ (2003) citado por Gasparini (2005), ate os anos 

60 os trabalhadores do ensino gozavam de uma relativa seguranc;:a material, de 

emprego estavel e de certo prestfgio social; e que a partir dos anos 70 a expansao 

das demandas da populac;:ao por protec;:ao social provocou o crescimento do 

funcionalismo e dos servic;:os publicos gratuitos, entre eles a educac;:ao. 

No fluir dos anos, no setor educacional nacional, varias teorias pedag6gicas 

foram utilizadas e modificadas, compelindo o profissional docente a adotar tais 

metodos, abandonando vertiginosamente o utilizado anteriormente. Zagury (2006, p. 

11, 12, 16, 17), compila resultados alarmantes de pesquisas educacionais que 

demonstram o decrescimo no desempenho dos alunos das redes de ensino no 

Brasil, identificando a descontinuidade metodol6gica como principal causador da 

questao. 

Verifica-se, contudo, que tal descontinuidade nao e a unica questao 

enfrentada pela classe. Estudos relacionados as condic;:oes de trabalho dos 

professores apontam diversos problemas de saude que foram agravados se nao 

causados pela pratica docente. 

0 presente estudo visa identificar quais doenc;:as estao acometendo, de 

maneira mais acentuada, os professores da rede publica de ensino do Municipio de 

Sao Jose dos Pinhais, bern como as conseqOencias percebidas em seu ambiente de 

trabalho. 

Atualmente o Municipio conta aproximadamente com 2000 (dois mil) ativos 

ate 29 de janeiro de 2010, distribuidos nos 33 (trinta e tres) Centros Municipais de 

Educac;:ao lnfantil e 60 (sessenta) Escolas Municipais de Ensino Fundamental. 
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2 SISTEMA EDUCACIONAL 

Para uma compreensao adequada do termo sistema educacional, primeiro 

ha de se compreender as partes. 

Saviani (1983), cita definigao de sistema, de acordo com The Oxford English 
Dictionary como "urn conjunto ou reuniao de coisas ligadas, associadas, ou 
interdependentes, de modo a formar uma unidade complexa; urn todo composto de 
partes num arranjo ordenado de acordo com algum esquema ou plano". Contudo ele 
defende sistema, qualquer que seja ele, como referido a realidade humana. 

Para significar educagao, ou melhor o fato educar, Richetti (2008) cita 

Hollanda (2004): 

Educar e a a<;ao exercida pelas gera<;oes adultas sabre as gera<;oes 
jovens para adapta-las a vida social; trabalho sistematizado, seletivo, 
orientador, pelo qual nos ajustamos a vida, de acordo com as 
necessidades ideais e prop6sitos dominantes; ato ou efeito de 
educar; aperfei<;oamento integral de todas as faculdades humanas, 
polidez, cortesia. 

Segundo Piletti (2004), expressoes como sistema de educagao, sistema de 

ensino e sistema escolar tern sido usado como sinonimos, porem demonstra duas 

diferengas como sendo: sistema de educagao a expressao que tern o sentido mais 

amplo no que se refere a educagao, pais confunde-se com a propria sociedade, 

sendo ela quem educa atraves de todos os agentes sociais como pessoas, familias, 

escolas, igrejas, clubes, empresas, etc; sistema de ensino como tendo uma 

abrangencia intermediaria par envolver alem das escolas, pessoas e entidades que 

se dedicam a praticas sistematicas de ensino como em palestras, curses de curta 

duragao, catequistas, professores particulares, etc.; e sistema escolar como tendo 

abrangencia limitada a uma rede de escolas e sua estrutura de sustentagao. 

Coloca ainda a ideia de que o sistema escolar e urn subsistema do sistema 

social, reproduzindo dentro se si as condigoes da sociedade. 

0 quadro a seguir, demonstra de forma clara o sistema escolar, inserido na 

sociedade, de maneira que a sistema escolar recebe da sociedade varies elementos 

(inputs) e devolve para ela seus produtos (outputs). 



QUADRO I - MODELO DE SISTEMA ESCOLAR 

._____I_N_P_UT __ ) 

(Da Sociedade para o Sistema 

Escolar) 

1- Objetivos 

2 - Conteudo Cultural 

3 - Professores e outros 

recursos humanos 

4- Recursos financeiros 

5 -Recursos Materiais 

SOCIEDADE 

SISTEMA ESCOLAR 

ESTRUTURA DE SUSTENTAC::AO 

1 - Elementos nao materiais 
(objetivos, normas, e conteudo) 

2 - Entidades Mantenedoras 

3 - Administra9ao do sistema 

REDE DE ESCOLAS 

1 - Dimensao vertical (graus de 

OUTPUT > 
(Do Sistema Escolar para a 

Sociedade) 

1 - Melhoria do nfvel cultural 

da populac;:ao 

2 - Aperfeic;:oamento dos 

indivfduos 

ensino) 3 - Formac;:ao de Recursos 

Humanos 
2- Dimensao horizontal 

(modalidades de ensino) 4- Resultado de Pesquisas 

(Dias, 1979, citado par Piletti, 2004, p.11) 
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Richetti (2008) monstra a visao de Scremin sobre a pratica educacional e 

sistema capitalista, sua percepc;ao de que sao contradit6rios. De urn lado o sistema 

educacional devendo propiciar condic;oes para a sociedade produzir e atender a 

demanda do mercado de trabalho, do outro, o sistema capitalista, voltado ao 

acumulo de bens dificultando o acesso ao sistema educacional, colocando em risco 

a produc;ao e a reproduc;ao da forc;a de trabalho. Coloca ainda que na educac;ao, a 

produc;ao e inseparavel do ato de produzir, nao existe o processo de ensino se nao 

houver aprendizagem. A educac;ao nao produz mercadoria, mas e fundamental para 

a vida em sociedade. 

A importancia da evoluc;ao dos sistemas econ6mico, cultural e politico 

estarem equilibrados e integrados para uma boa organizac;ao no ensino, e que este 

responda as reais necessidades da sociedade, e colocado por Romanelli (1985). 

Destaca que a evoluc;ao do sistema econ6mico tern o papel de gerar ou nao a 

demanda de recursos humanos que devem ser preparados pelas escolas; a 

evoluc;ao da cultura por ela influir sobre os valores e as escolhas da populac;ao que 
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procura a escola; par fim a evoiU<;ao politica, o legislador representante dos 

interesses politicos de quem os elegeu e atua, naquela organizagao, segundo esses 

interesses ou de acordo com os valores da camada que ele representa. 

2.1 EVOLUCAO DO ENSINO BRASILEIRO 

Acontecimentos hist6ricos estao diretamente ligados as transformagoes das 

nagoes. Fato este inclui a educagao e sua evolugao. 

Na epoca do Brasil Colonia, no periodo governado par Tome de Souza -

1550- jesuitas vieram a essas terras e deu-se o inicio a hist6ria da nossa educagao. 

Com o objetivo de aculturagao, os jesuitas dedicaram-se ao trabalho 

educacional e a pregagao da fe - Constituigoes da Companhia de Jesus. 

Vinte anos mais tarde nosso pais ja contava com cinco escolas e tres 

colegios que ofereciam o ensino elementar, composto pelos ensinamentos de 

ret6rica, gramatica portuguesa, latim e grego, tendo a duragao de seis anos. Mais 

tarde o periodo passou a ser de tres anos sendo aplicados os seguintes 

ensinamentos: matematica, fisica, filosofia, gramatica, latim e grego. 

Em 1599 todas as escolas jesuitas estavam compelidas a seguir o metoda 

administrative, pedag6gico e curricular, escrito par lnacio Loiola - Fundador da 

Companhia de Jesus em Paris, 1534 - chamado Ratio atque lnstituto Studiorum. 

Esse metoda jesuita perdurou par 210 anos, ate os mesmos serem expulsos pelo 

Marques de Pombal- primeiro-ministro de Portugal de 1751 a 1777- cujo objetivo 

era aproveitar os ensinamentos advindos das escolas para atender os interesses do 

Estado e nao os da fe como ensinavam os jesuitas. 

Romanelli (1985) lembra que nesse periodo cabia o direito a educagao 

apenas a uma minoria de donas de terra e senhores de engenho, excluido ainda o 

primogenito e as mulheres. Mostra tambem que essa realidade comega a ser 
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mudada no seculo XIX, ap6s a lndepend€mcia, momenta em que a classe 

intermediaria percebeu a importancia da escola como ascensao social. Tal classe 

intermediaria, denominada burguesia, difundiu no Brasil os ideais aristocratico

feudais, ora trazidos da Europa. Foram mediante esses ideais que houve num 

primeiro momenta a aboligao da escravatura e a proclamagao da Republica e, num 

segundo momenta a implantagao do capitalismo industrial. 

Diversas mudangas houveram devido a presenga do prfncipe regente D. 

Joao por 12 anos no pals, incluindo a criagao dos primeiros cursos superiores nao

religiosos e a iniciativa de urn processo de autonomia que culminaria na 

lndepend€mcia polftica. Mas a preocupagao com o ensino superior nao foi para 

trazer igualdade, pelo contrario, o ensino primario e secundario foi abandonado e a 

educagao-aristocn3tica foi mais uma vez acentuada. 

A independencia polftica, trouxe para a educagao o seguinte criteria: o poder 

central do pais como promotor e regulamentador da educagao do Municipio Neutro e 

a educagao de nfvel superior; e o poder provincial como promotor e regulamentador 

da educagao primaria e secundaria. 

Haidar, citada por Romanelli (1985), diz que o monop61io do ensino superior 

de que gozou o poder central, aliado as escolas de Direito acabou interferindo em 

toda estrutura e currfculo da escola secundaria. lsso ocorreu devido: o ensino 

secundario ser preparat6rio para o superior, e este de avaliar o candidate mediante 

a grade curricular entao disposta. Esse carater assumido pelo ensino secundario 

sobreviveu ate ha pouco e constitui fator de atraso cultural de nossas escolas. 

Foi somente com a ruptura na estrutura e organizagao da sociedade ate 

entao existente, que a situagao da educagao comegou a tomar rumos diferentes. De 

urn lado, no campo da ideias, comegou-se a ter movimentos culturais e pedag6gicos 

em favor de reformas mais profundas; de outro lado, no campo das aspiragoes 

sociais, as mudangas vieram com o aumento da demanda escolar, devido ao 

aumento da urbanizagao impulsionado pela industrializagao ap6s a I Guerra Mundial 

e acentuado depois de 1930. 
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Ap6s 1930, muito se foi feito para equilibrar a demanda a qualidade e o 

acesso a educagao. Sempre atreladas as transformag6es sociais, politicas e 

econ6micas, diversas reformas educacionais foram abordas e abortadas no pais. 

Vasconcellos ( 1996), relata rapidamente o fatores da evolugao e regressao 

na educagao: 

- valorizagao social da escola enquanto instrumento privilegiado de 

ascensao social; 

- valorizagao do professor como mediador desta ascensao; 

- formagao mais consistente do professor; 

- boa remuneragao para os professores; 

- escola e professores como fontes privilegiadas de informagoes; 

- apoio das familias as escolas; 

- quem freqOentava a escola tinha maior afinidade como o que ali era 

ensinado; 

- aumento na demanda x diminuigao na qualidade; 

- aumento do numero de vagas no primeiro e segundo grau nas escolas 

publicas e no ensino superior nas escolas privadas; 

- fragmentagao e esvaziamento na formagao dos professores; 

- redugao no salario dos professores; 

- queda no status social do professor; 

- crescimento da valorizagao social baseada na capacidade de consumo; 

- parcializagao do trabalho do professor no interior da escola: entrada dos 

"especialistas"; 

- aumento dos "problemas de disciplina" em sala de aula, levando muitos 

professores a pensarem em deixar o magisterio; 
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- tendemcia em nao reconhecer o trabalho do professor: o aluno apreende a 

materia porque e born, 0 aluno nao apreende a materia porque 0 professor nao e 

born. 

Houveram diversas mudangas no ambiente de trabalho do professor, na sua 

imagem social e no proprio valor que a sociedade atribui a educagao. Muitos 

professores sentem-se agredidos, desrespeitados ou ate mesmo perseguidos. 

Zagury (2007), comenta transformagoes vivenciadas pelos profissionais da 

educagao no que tange praticas educacionais, a obrigatoriedade de adotar novas 

metodos de ensino a cada mudanga. Esses encontram-se perdidos, embutidos em 

novas formas de ensino que acontecem nos papeis e raramente na realidade, uma 

vez que nao sao preparados adequadamente para aplicar as tecnicas que 

supostamente trariam melhorias ao ensino. 

Relata a defasagem na qualidade do ensino, mediante avaliagao do mesmo 

atraves dos alunos que ana ap6s ana apresenta menor compreensao e nivel de 

aprendizado. 

Coloca a importancia de tres fatores tecnicos que tern contribuido para a 

defasagem na qualidade do ensino no Brasil: 

- a rna compreensao e distorgao das novas linhas pedag6gicas aplicadas -

devido ao pouco ou inexistente treinamento docente adequado, antes da 

implantagao; 

- a falta de experimentagao previa em projetos-piloto, antes da implantagao 

geral ao sistema; 

- o raro acompanhamento dos resultados de cada nova proposta implantada. 
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2.2 0 PROFISSIONAL DA EDUCACAO 

Vaconcellos (1996), coloca no professor a esperan<;a deste ser um agente 

transformador da realidade. Espera superar esta aliena<;ao em que a sociedade esta 

embriagada. Ve o aluno como "materia-prima"a ser trabalhada e aspira que o 

professor possa perceber o seu papel e re-significar sua a<;ao. 

Aquele que professa ou ensina uma ciencia, uma arte, um mestre. Essas 

sao descri<;6es feitas par Ferreira (1987), no que tange o significado da palavra 

professor. 

Teixeira (2006), relata a rela<;ao entre o docente x discente, no qual um nao 

existe sem o outro. Nao ha como ensinar se nao ha alguem para aprender. Nao ha 

professor se nao houver o aluno. 

No capitulo VI da lei n. 0 9394/96 ha o estabelecimento de diretrizes 

referentes aos profissionais da educa<;ao. Abrange diversos itens como forma<;ao, 

aperfei<;oamento e atualiza<;ao, valoriza<;ao dos educadores, Piletti (2004). 

2.2.1 Formacao 

Sao quatro os principais aspectos considerados na forma<;ao dos 

educadores: 

- adequa<;ao aos diferentes nfveis e modalidades de ensino; 

- adequa<;ao as caracterfsticas de cada fase do desenvolvimento dos 

educandos; 

- associa<;ao entre teorias e praticas; 

- aproveitamento da forma<;ao e experiencias anteriores. 

2.2.2 Aperfeicoamento e atualizacao 
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0 professor que ao concluir sua formagao, abandonar os livros, as 

discussoes, os debates sobre seu trabalho e se acomodar como o que urn dia 

apreendeu como verdadeiro, tente a frustragao e ao fracasso, refletindo nos alunos 

sua derrota pessoal e profissional. 

Como em qualquer atividade humana, ou evoluimos ou regredimos. A 

importancia de estar buscando sempre novas desafios e conhecimentos transforma 

o homem e reflete na sociedade. Na condigao de professor, educador e de 

fundamental importancia estar em constante transformagao de maos dadas com as 

novas geragoes construindo a sociedade. 

2.2.3 Valorizacao dos educadores 

Varios sao os aspectos relacionados a valorizagao do educador, urn dos 

mais importante se nao o mais e o da formagao: a desde 2009 s6 sao admitidos 

professores habilitados em nivel superior ou formados par treinamento em servigo. 

Outro aspecto relacionado a valorizagao dos profissionais da educagao sao 

mencionados no artigo 67 da lei n. 9394/96, no qual assegura que os sistemas de 

ensino deverao assegurar-lhes, inclusive nos estatutos e pianos de carreira do 

magisterio publico, Piletti (2004). Segue os aspectos, juntamente com alguns 

comentarios pertinentes ao tema: 

- ingresso exclusivamente por concurso publico de provas e titulos: e 

necessaria que o concurso seja realizado de forma a atender a realidade do trabalho 

e o profissional; 

- aperfeigoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

peri6dico remunerado para esse fim: e merecido, contudo nao ha disposigao de 

recursos para a manutengao do aperfeigoamento de todos os profissionais 

existentes no pais, talvez o mais plausivel seria o aperfeigoamento em servigos, de 

modo a atingir todos os docentes ao mesmo tempo; 



13 

- piso salarial profissional: nao basta estabelecer urn piso salarial, mais do 

que isso e precise que ele seja respeitado e que a Uniao e os sistemas de ensino 

fiscalizem seu cumprimento; 

- progressao funcional baseada na titulagao ou habilitagao e na avaliagao do 

desempenho: primeiro e necessaria que se haja urn plano de carreira para os 

profissionais da educagao, e segundo, e necessaria que nesse plano haja 

mecanismos claros para o avango na carreira; 

- perfodo reservado a estudos, planejamento e avaliagao, inclufdo na carga 

de trabalho: e importante que durante sua carga horaria o professor tenha condigoes 

de estar debatendo com os colegas as situagoes vivencias e trocando experi€mcias, 

ter oportunidade de estudar e levar novidades para a sala, de maneira a enriquecer 

o trabalho e oportunizar melhores resultados; 

- condigoes adequadas de trabalho: e o desejado, porem a realidade coloca 

a prova tal aspecto, uma vez que nao ha condigoes adequadas de trabalho. Em 

primeiro Iugar e necessaria recursos financeiros, em segundo Iugar, que esses 

recursos cheguem ate as escolas, em terceiro, que as escolas direcionem 

adequadamente os mesmos. 
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3 ABSENTEiSMO 

0 termo absenteismo e usado para designar o fato de nao comparecer a urn 

ato, de abster-se de urn dever.(FERREIRA, 2008, P84) 

Milkovich e Boudreau (2008 p, 123), definem o absenteismo como "( ... ) 

frequ€mcia e/ou duragao do tempo perdido de trabalho, quando os empregados nao 

vern trabalhar." Ao citar Steers (1978), colocam que as causas e consequencias do 

absenteismo dependem principalmente da capacidade e da motivagao do 

empregado a ir para o trabalho. 

A capacidade pode ser prejudicada pelos seguintes obstaculos: 

- doenga; 

- acidente; 

- responsabilidades familiares; 

- problemas com transporte. 

Sendo a motivagao influenciada por: 

- praticas organizacionais; 

- cultura organizacional; 

- atitudes, valores e metas do empregado. 

Colocam ainda que a frequencia e a duragao do afastamento tern a ver com 

a satisfagao no trabalho e que quanto maior o numero de mulheres no quadro de 

funcionarios maior e essa relagao. 

Dizem que as organizagoes tern influencias sobre a intengao dos 

empregados de ausentarem-se do trabalho: disciplinando os faltosos, verificar as 

justificativas dadas pelos mesmos, criar e comunicar regras para o absenteismo e 

premiar os bons indices de frequencia. 



____. 

f------. 

f------. 

QUADRO II- MODELO DE DIAGNOSTICO DA FREQUENCIA DOS 

EMPREGADOS AO TRABALHO 

Obstaculos a frequencia 

Doenc;a e acidentes 

Responsabilidades familiares 

Problemas com transporte 

l 
Praticas 

- Capacidade percebida de 

Organizacionais comparecer ao trabalho 

Praticas Motivac;ao para 

Organizacionais comparecer ao trabalho f-------. Frequencia 

Praticas 

-
Organizacionais 

M1lkov1ch e Boudreau (2008 p, 124), 

3.2 COMO MEDIR 0 ABSENTEiSMO 

15 

De acordo com Milkovich e Boudreau (2008), a formula utilizada pelos 

6rgaos americanos para calcular o absentefsmo demonstra tanto a quantidade de 

empregados faltosos como a durac;ao. 

A ideia e demonstrada na seguinte formula: 
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Dias de trabalho perdidos 

no mes em funcao do absentefsmo 

Numero media de empregados X Numeros 

de dias uteis no mes 

Relatam que o absentefsmo e mais comum em grandes organiza<;oes e em 

empresas sem fins lucrativos. 

Afirmam ainda que a faltar freqOente no trabalho, a decisao de ir embora ou 

aposentadoria sao atos que demonstram os sentimentos que os funcionarios 

mantem sabre suas fun<;oes e a organiza<;ao, servindo como sinaliza<;ao de suas 

a<;oes futuras. 
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4 A SAUDE DO TRABALHADOR 

Segundo o paragrafo 3.
0 

do artigo 6.
0 

da Lei Organica da Saude, a saude do 

trabalhador e definida como "urn conjunto de atividades que se destina, por meio de 

agoes de vigilancia epidemiol6gica e vigilancia sanitaria, a promogao e protegao da 

saude do trabalhador, assim como visa a recuperagao a a reabilitagao dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condigoes de 

trabalho". 

Segundo Bellusci (2001 ), o processo de trabalho pode provocar, 

desencadear ou agravar uma doenga, gerando uma doenga do trabalho ou uma 

doenga profissional. 

Entende-se por acidente de trabalho, segundo o Decreta n. 0 2172 de 5 de 

margo de 1997, aquele que ocorre pelo exercfcio do trabalho a servigo da empresa, 

( ... ), provocando lesao corporal ou perturbagao funcional que cause morte,ou perda 

ou redugao da capacidade para o trabalho permanente ou temporaria. 

Considera-se acidentes de trabalho: 

- doenga profissional: adquirida ou desencadeada pelo exercfcio do trabalho 

peculiar a determinadas atividades; 

- doenga do trabalho: adquirida ou desencadeada em fungao de condigoes 

especiais em que o trabalho e realizado e que com ele se relaciona diretamente. 

De acordo com Bellusci (2001 ), a Organizagao lnternacional do Trabalho e a 

Organizagao Mundial de Saude definem como objetivos para a Saude do 

Trabalhador os seguintes deveres: 

- promogao e manutengao do mais alto grau de bem-estar ffsico, mental e 

social de trabalhadores de todas as ocupagoes; 

- Prevengao de deterioragao da saude dos trabalhadores causada pelas 

condigoes de trabalho; 
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- protegao aos trabalhadores em seus empregos contra os riscos de fatores 

ou agentes prejudiciais a sua saude; 

- colocagao e manutengao do trabalhador em emprego adequado as suas 

aptidoes ffsicas e psicol6gicas. 

A SAODE DO TRABALHADOR 

A Saude do Trabalhador constitui uma area da Saude Publica que tern como 

objetivo de estudo e intervenc;ao as relac;oes entre trabalho e saude. Tern como 

objetivos a promoc;ao e a protec;ao da saude do trabalhador, par meio do 

desenvolvimento de ac;oes de vigi/ancia dos riscos presentes nos ambientes e 

condic;oes de trabalho, dos agravos a saude do trabalhador e a organizac;ao e 

prestac;ao da assistencia aos trabalhadores, compreendendo procedimentos de 

diagn6stico, tratamento e reabilitac;ao de forma integrada, no SUS. 

Nessa concepc;ao, trabalhadores sao todos os homens e mulheres que 
exercem atividades para sustento proprio elou de seus dependentes, qua/quer que 
seja sua forma de inserc;ao no mercado de traba/ho, nos setores formais ou 
informais da economia. Estao inc/uidos nesse grupo os individuos que trabalharam 
ou trabalham como empregados assalariados, trabalhadores domesticos, 
trabalhadores avulsos, trabalhadores agricolas, autonomos, servidores publicos, 
trabalhadores cooperatives e empregadores - particularmente, os proprietaries de 
micro e pequenas unidades de produc;ao. Sao tambem considerados trabalhadores 
aqueles que exercem atividades nao remuneradas - habitua/mente, em ajuda a 
membra da unidade domiciliar que tern uma atividade economica, os aprendizes e 
estagiarios e aqueles temporaria ou definitivamente afastados do mercado de 
trabalho por doenc;a, aposentadoria ou desemprego. 

(. . .) 

Entre os determinantes da saude do trabalhador estao compreendidos os 
condicionamentos sociais, economicos, tecnol6gicos e organizacionais responsaveis 
pe/as condic;oes de vida e os fatores de risco ocupacionais - fisico, quimico, 
bio/6gico, mecanicos e aque/es decorrentes da organizac;ao /aboral - presentes nos 
processos de trabalho. Assim, as ac;oes de saude do trabalhador tern como foco as 
mudanc;as nos processos de trabalho que contemplem as relac;oes saude-trabalho 
em toda a sua complexidade, por meio de uma atuac;ao multiprofissional, 
interdisciplinar e intersetorial. 

Os trabalhadores, individual e coletivamente nas organizac;oes, sao 
considerados sujeitos e participes das ac;oes de saude, que incluem: o estudo das 
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condigoes de trabalho, a identificagao de mecanismos de intervengao tecnica par 
sua me/haria e adequagao e controle dos servigos de saude prestados. 

Na condigao pratica social, as agoes de saude do trabalhador apresentam 
dimensoes sociais, politicas e tecnicas indissociaveis, Como conseqil€mcia, esse 
campo de atuagao tern interfaces com o sistema produtivo e a geragao de riqueza 
nacional, a formagao e preparo de forga de trabalho, as questoes ambientais e a 
seguridade social. De modo particular, as agoes de saude do trabalhador devem 
estar integradas com as de saude ambiental, uma vez que os riscos gerados nos 
processos produtivos podem afetar, tambem, o meio ambiente e a populagao em 
geral. 

As polfticas de governo para a area de saude do trabalhador devem definir 
as atribuigoes e competencias dos diversos setores envolvidos, incluido as politicas 
economica, da industria e comercio, da agricultura, da ciencia e tecnologia, do 
trabalho, da previdencia social, do meio ambiente, da educagao e da justiga, entre 
outras. Tambem devem estas articuladas as estruturas organizadas da sociedade 
civil, por meio de formas de atuagao sistematica e organizadas que resultem na 
garantia de condigoes de trabalho dignas, seguras e saudaveis para todos os 
trabalhadores. 

Doen<;:as Relacionadas ao Trabalho: Manual de Procedimentos para os Servi<;:os de Saude, 

2001. 

Richetti (2008), mostra a produc;ao capitalista como exigente quanto a 
produtividade e flexibilidade do trabalhador, de maneira que utiliza-se ao maximo de 

suas capacidades de adaptac;ao sem dar tempo ou oportunidade para este se 

recuperarem e preserve sua saude. 

4.1 DOENCA RELACIONADA AO TRABALHO 

0 reconhecimento do papel do trabalho na determinac;ao e evoluc;ao do 

processo saude-doenc;a dos trabalhadores tern implicac;oes eticas, tecnicas e legais, 

que se refletem sobre a organizac;ao e o provimento de ac;oes de saude para esse 

segmento da populac;ao, na rede de servic;os de saude. 

Segundo Mendes (1999) citado por Brasil (2001) os trabalhadores 

compartilham os perfis de adoecimento e morte da populac;ao em geral, em func;ao 

de sua idade, genero, grupo social ou inserc;ao em grupo especifico de risco, 
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podendo ainda adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, como 

consequencia da profissao que exercem ou exerceram, ou pelas condi<;oes 

adversas em que seu trabalho e ou foi realizado. Sintetiza quatro grupos de causas: 

- doen<;as comuns, aparentemente sem qualquer rela<;ao com o trabalho; 

doen<;as comuns ( cr6nico-degenerativas, infecciosas, neoplasicas, 

traumaticas, etc.) eventualmente modificadas no aumento da frequencia de sua 

ocorrencia ou na precocidade de seu surgimento em trabalhadores, sob 

determinadas condi<;5es de trabalho. 

- doen<;as comuns que tem o espectro de sua etiologia ampliado ou tornado 

mais complexo pelo trabalho 

- agravos a saude especificos, tipificados pelo acidentes do trabalho e pelas 

doen<;as profissionais. 

A familia das doen<;as relacionadas ao trabalho e constituida pelos tres 

ultimos grupos, a natureza dessa rela<;ao e sutilmente distinta em cada grupo. 

Schilling (1984) citado por Brasil (2001 ),resume e exemplifica no Quadro I os grupos 

das doen<;a relacionadas. 

QUADRO Ill- CLASSIFICA<;AO DAS DOEN<;AS X RELA<;AO COMO TRABALHO 

Categoria Exemplos 

lntoxica9ao por chumbo; Silicose; 
Grupo I - Trabalho como causa necessaria 

Doen9as profissionais legalmente reconhecidas. 

Doen9a coronariana ; Doen9as do aparelho 
Grupo II - Trabalho como fator contributive, mas 

locomotor; Cancer; Varizes dos membros 
nao necessaria 

inferiores. 

Grupo Ill- Trabalho como provocador de urn Bronquite cr6nica; Dermatite de contato alergico; 

disturbio latente, ou agravador de doen9as ja Asma; Doen9as mentais. 

estabelecidas 

(Sch illing , 1984, c1tado por Brasil , 2001) 

Entre os agravos especificos estao incluidos as doen<;as profissionais, para 

as quais se considera que o trabalho ou as condi<;5es em que ele e realizado 
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constituem causa direta. A relagao ou nexo causal e direta e imediata. A eliminagao 

do agente causal, par medidas de controle ou substituigao, pode assegurar a 

prevengao, ou seja, sua eliminagao ou erradicagao. Esse grupo de agravos, Grupo I, 

tem, tambem uma conceituagao legal no ambito do Segura Acidente de Trabalho do 

Ministerio da Previdencia Social e sua ocorrencia deve ser notificada segundo 

regulamentagao na esfera da Saude, da Previdencia e do Trabalho. 

Os Grupos II e Ill, sao formados par doengas causadas par multiples fatores 

de risco. Nessas doengas comuns, o trabalho poderia ser entendido como um fator 

de risco, ou seja, um atributo ou uma exposigao que estao associados com uma 

probabilidade aumentada de ocorrencia de uma doenga, nao necessariamente um 

fator causal (Last, 1995, citado par Brasil 2001 ). Portanto o nexo causal sera 

essencialmente de natureza epidemiol6gica, seja pela observagao de um excesso 

de frequencia em determinados grupos ocupacionais ou profiss6es, seja pela 

ampliagao quantitativa ou qualitativa de espectro de determinantes causais, que 

podem ser melhor conhecidos a partir do estudo dos ambientes e das condig6es de 

trabalho. A eliminagao desses fatores de risco reduz a incidencia ou modifica o curso 

evolutivo da doenga ou agravo a saude. 

4.1.1 Fatores de risco para saude e seguranca do trabalhador 

Os fatores de risco para a saude e seguranga do trabalho podem encontram

se classificados e cinco grandes grupos (Brasil, 2001 ): 

- Ffsicos: rufdos, vibragao, radiagao ionizante, temperaturas extremas, 

pressao atmosferica anormal, etc.; 

- Qufmicos: agentes e substancias qufmicas, sob a forma liquida, grossa ou 

de partfculas e poeiras minerais e vegetais, comuns nos processes de trabalho; 

- Biol6gicos: virus, bacterias, parasitas, geralmente relacionados ao trabalho 

em hospitais, laboratories e na agricultura e pecuaria. 

- Ergon6micos e Psicossociais: decorrem da organizagao e gestae do 

trabalho, como, par exemplo: da utilizagao de equipamentos, maquinas e mobiliario 
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inadequados, levando a posturas e posic;oes incorretas; locais adaptados com mas 

condic;oes de iluminac;ao, ventilac;ao e de conforto para os trabalhadores; trabalho 

em turnos e noturno; monotonia ou ritmo de trabalho excessive, exigencias de 

produtividade, relac;oes de trabalho autoritarias, falhas no treinamento e supervisao 

dos trabalhadores, entre outros; 

- Mecanicos e de Acidentes: ligados a protec;ao das maquinas, arranjo ffsico, 

ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalizac;ao, rotulagem de produtos e 

outros que podem levar a acidentes de trabalho. 

4.2 DOEN<;AS DO PROFISSIONAL DA EDUCA<;AO 

Ha muito, pesquisas sao realizadas para avaliar a qualidade do ensino nas 

redes publicas e privadas de ensino em nosso pafs e no mundo, porem no Brasil 

pouco se tern feito para avaliar os efeitos do trabalho docente na vida dos 

profissionais da area. 

Estudos relacionados as condic;oes de trabalho dos professores apontam 

diversos problemas dez saude que foram agravados se nao causados pela pratica 

docente. Ente os pesquisadores que estudaram a questao a conclusao e de que 

ensinar e uma ocupac;ao altamente estressante, como repercussoes na saude ffsica 

e mental e no desempenho profissional dos professores. Os problemas mais 

frequentes apontados nas investigac;oes foram: estresse, perda de energia, 

impaciencia, dores de cabec;a, hiperalimentac;ao, aumento da irritabilidade e dores 

na coluna. 

De acordo com Codo (1999), citado por Richetti (2008), praticamente 

metade dos educadores sofre com algum sintoma de burnout - sfndrome da 

desistencia de quem ainda esta Ia, ja desistiu e ainda continua no trabalho. Codo 

afirma que urn em cada quatro professores sofrem exaustao emocional, mas que 
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apesar dessa realidade 90% dos trabalhadores da educagao estao satisfeitos com 

as atividades que realizam e muito comprometidos com o seu trabalho. 

4.3 PRATICAS ORGANIZACIONAIS PREVENTIVAS 

Em relagao as praticas organizacionais e gerenciais preventivas, no que se 

refere as condigoes de trabalho nocivas a saude, que decorrem da organizagao e 

gestao do trabalho, Brasil (2001) coloca algumas medidas a serem utilizadas: 

- aumento do controle real das tarefas e do trabalho por parte daqueles que 

a realizam; 

- aumento da participagao real dos trabalhadores nos processos decis6rios 

na empresa e facilidades para sua organizagao; 

- enriquecimento das tarefas, eliminando as atividades mon6tonas e 

repetitivas e as horas extras; 
I 

i - estimulo a situagao que permitam ao trabalhador o sentimento de que 

pertencem e/ou de que fazem parte de urn grupo; 

- desenvolvimento de uma relagao de confianga entre trabalhadores e 

demais integrantes do grupo, inclusive superiores hierarquicos; 

- estimulo as condigoes que ensejem a substituigao da competigao pela 

coop~ragao; 

Bellusci (2001 ), demostra em no quadro IV, os tipos de Prevengao a serem 

aplicados. 
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QUADRO IV- PREVEN<;OES DE DOEN<;AS NO TRABALHO 

PERfODO DE PRE-PATOGENESE 

PREVEN<;AO PRIMARIA 

Promogao da saude 

Protegao especifica 

- Programas dirigidos ao trabalhador 

- Ajustamento do trabalho a sua ocupagao 

- Aconselhamento de saude 

- Programas de saude mental 

- Programas de saude ambiental: 

- projeto fisiol6gico de maquinas 

- higiene das instalagoes do trabalhador 

- educagao em saude 

- Educagao em higiene e seguranga do trabalho 

- Condigoes de vida de trabalho que assegurem a 
satisfagao das necessidades humanas basicas 

- Ambiente isento de riscos ocupacionais 

- Condigoes que contribuem para a prevengao de 
alcoolismo, uso de drogas, tabagismo, vida sedentaria, 
obesidade, doengas mentais e doengas transmissiveis 

- lmunizagao 

- Atengao ao saneamento do meio e a higiene do 
trabalho e pessoal 

- Colocagao e manutengao do trabalhador em ambiente 
saudavel 

- Protegao contra acidentes e doengas ocupacionais 

- Provisao de EPI adequado com orientagao e 
aconselhamento sabre seu uso 

- Treinamento em Primeiros Socorros adequados as 
necessidades do trabalhador e aos riscos existentes na 
empresa e na comunidade 

- Treinamento para atuagao em emergencias ou no 
controle de situagoes de panico 

- Atengao a saude e seguranga em casas especiais, 
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como o da mulher, do menor, do idose e do deficiente 

PERiODO DE PATOGENESE 

PREVEN<;AO SECUNDARIA 

Diagn6stico precoce e - lncapacidade relacionada a ocupagao 
tratamento imediato 

Limitagao da 
incapacidade 

PREVEN<;AO TERCIARIA 

Reabilitagao 

- Adogao de medidas eficazes (individuais e coletiva) 
para o diagn6stico precoce de doengas ocupacionais 

- Exames de triagem 

- Exames de saude adequados a idade, sexo, cargo ou 
fungao e a procedemcia e condigoes de saude do 
trabalhador 

- Cura e impedimenta do avango de qualquer doenga, 
ocupacional ou nao 

- Impedimenta da propagagao de doengas 
transmissiveis 

- Redugao do tempo de afastamento do trabalho por 
doenga 

- Exames pre-admissionais 

- Exames peri6dicos 

- Assistencia eficaz em emergencias de saude 

- Provisao de recursos para limitar a incapacidade e a 
morte 

- Supervisao e controle permanente dos empregados 
com problemas cronicos de saude 

- Vigilancia epidemio16gica 

- Reintegragao ao trabalho e a comunidade 

- Colaboragao com os servigos hospitalares e 
comunitarios para educagao e treinamento e fim de 
possibilitar a utilizagao maxima das capacidades 
restantes do trabalhador 

- Assistencia ao empregado em fase de reabilitagao no 
trabalho 

- Educagao dos empregados e empregadores para 
aceitagao dos reabilitados 
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5 ASPECTO METODOLOGICO 

0 presente estudo foi desenvolvido no Municipio de Sao Jose dos Pinhais, 

localizado na regiao de Curitiba, Estado do Parana, junto a Administrac;ao da 

Prefeitura - Divisao de Assistencia Social ao Servidor - Setor de Servic;o Medico 

Pericial (SMP), contando eom a colaborac;ao de profissionais da educac;ao de 18 

escolas do Municipio. 

0 SMP e um setor da Administrac;ao Municipal e suas ac;oes sao pautadas 

pelo Estatuto dos Servidores Publicos Municipais, em consonancia com o C6digo de 

Etica Medica e o Conselho Federal de Medicina. Dentre suas atividades destacam 

sea avaliac;ao laborativa atraves do exame admissional, licenc;as para tratamento de 

saude e para acompanhamento a pessoas da familia, envio de servidores a 
aposentaria por invalidez bem como avaliac;ao e liberac;ao a eventuais retornos ao 

trabalho. 

A coleta de dados teve como base os anos de 2008 e 2009, e foram obtidos 

atraves da analise dos prontuarios de 30% dos servidores que estivaram de licenc;a 

por 30 ou mais dias consecutivos nos respectivos anos - 499 em 2008 e 440 em 

2009. Tais analises foram feitas pelo SMP, ao qual foi solicitado a verificac;ao dos 

motives de tais afastamentos. 

0 Municipio de Sao Jose dos Pinhais, de acordo com relat6rio fornecido pela 

Administrac;ao, contava em 2008 com 1536 professores estatutarios em seu quadro 

de profissionais da educac;ao e em 2009 com 1562 professores estatutarios e 72 

celetistas, distribuldos nos Centres Municipais de Educac;ao lnfantil e Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental. 

Trata-se de um estudo explorat6rio e descritivo, de abordagem quantitativa e 

qualitativa, cujo objetivo e verificar o nlvel de absentelsmo dos professores do 

Municipio, por motivo de licenc;a para tratamento de saude, suas principais causas e 

consequencias, para atraves dessas informac;oes, propiciar ferramenta util na 

tomada de decisoes das Secretarias de Administrac;ao e/ou Educac;ao. 
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A pesquisa explorat6ria envolve levantamentos bibliograticos e documentais, 

constituindo muitas vezes base para estudos mais aprofundados e pesquisa 

descritiva, objetiva a descrigao de caracterfsticas de determinada populagao, 

utilizando-se de tecnicas padronizadas de coleta de dados em uma amostragem 

significativa da mesma, Gil (2008, p. 27). 

A abordagem quantitativa e utilizada nas pesquisas experimentais e de 

levantamentos, podendo ter os procedimentos analfticos definidos previamente. 

Difere-se da abordagem qualitativa por ser esta utilizada em pesquisas como estudo 

de campo, estudo de caso, pesquisa-agao ou pesquisa participante, fazendo com 

que o resultado analftico dos dados dependa mais da capacidade e estilo do 

pesquisador, Gil (2008, p. 175). 

Segundo a lei Lei 525, de 25 de margo de 2004, que dispoe sabre o 

Estatuto dos Servidores Publicos Municipais, artigo 121, paragrafo 1 "E considerada 

licenga para tratamento de saude, o afastamento por perfodo superior a 03 (tres) 

dias" 

Buscou-se atraves da analise bibliografia conhecer os aspectos relacionados 

ao tema, e dos documentos fornecidos pela Administragao, conhecer as diversas 

situagoes apresentadas no SMP, no que tange a realidade dos professores. 

A coleta de dados referentes aos prontuarios medicos sob responsabilidade 

do SMP, foi realizado pelos mesmos, como resposta ao pedido devidamente 

protocola~o na Secretaria de Administragao - Quadro V. 

Para a pesquisa de campo foram selecionadas 18 escolas do Municipio, nas 

quais 1 0% dos seus funcionarios, puderam expressar suas opinioes atraves do 

preenchimento do questionario - sendo eles dirigentes, pedagogos e professores. 

Posteriormente esses dados foram sistematizados na forma de tabelas, no 

programa Excel, atraves do qual os valores foram expresses em porcentagem. 

Em seguida foram realizado relat6rio, no qual sao expresses os resultados 

obtidos pela pesquisa documental e de campo. 
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5.3 APRESENT ACAO DOS RESULTADOS 

0 resultado apresentado pela analise dos documentos e pela analise do 

Servigo Medico Pericial, junto aos prontuarios selecionados, encontram-se nos 

quadros V e VI. 

QUADRO V - NUMERO DE LICENc;AS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS 

PROFESSORES EM 2008 E 2009 

2008 2009 

Numero de professores registrados 
1536 1634 

Numero de eventos 
499 440 

Numero de eventos iguais ou superiores a 30 dias 
127 124 

' . . . - ' (ServH;o Med1co Penc1al -Sao Jose dos P1nha1s- PR, 201 0) 

QUADRO VI - PRINCIPAlS CAUSAS DAS LICENc;AS PARA TRATAMENTO DE 

SAUDE SUPERIORES A 30 DIAS 

2008 2009 
Neoplasia maligna 6,7% 0,0% 
Neoplasia benigna 3,3% 6,7% 
Transtornos mentais e comportamentais 50,0% 50,0% 
Doengas do sistema nervoso 3,3% 3,3% 
Doenga do olho e anexos 0,0% 10,0% 
Doengas do aparelho circulat6rio 10,0% 3,3% 
Doengas do aparelho respirat6rio 3,3% 13,3% 
Doenga do aparelho digestive 16,7% 6,7% 
Doenga do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo 13,3% 10,0% 
Doengas do a_parelho geniturinario 6,7% 6,7% 
Gravidez, parto e puerperia 3,3% 6,7% 
lncontinencia urinaria nao especificada 0,0% 6,7% 
Sin cope 0,0% 3,3% 
Disturbio da voz 3,3% 0,0% 
Lesoes 3,3% 10,0% 
Hist6ria pessoal de auto-agressao 3,3% 0,0% 

.. 
(Servi<;:o Medtco Penctal - Sao Jose dos Ptnhats- PR, 201 0) 
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A pesquisa de campo foi respondida por 241 servidores da rede Publica de 

Ensino do Municipio de Sao Jose dos Pinhais, atraves do qual puderam expressar 

seus sentimentos em rela<;ao ao questionado. 

1 - Ocupante dos cargos de: 

Dirigente 18 7% 

Pedagogo 21 9% 

Professor- CL T 8 3% 

Professor- Estatutario 191 79% 

Omitiu 3 1% 

2 - ldade dos respondentes: 

20 a 30 anos 215 89% 

31 a 40 anos 6 2% 

41 a 50 anos 12 5% 

Mais de 51 anos 4 2% 

Omitiu 3 2% 

3 - Ha quanta tempo trabalha na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais? 

1 a 3 anos 61 25% 

4 a 6 anos 33 14% 

7 a 10 anos 17 7% 

Mais de 10 a nos 122 51% 

Omitiu 7 3% 
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4 - Considera que o ambiente de trabalho, proporcionado pelas Escolas Municipais 

de Sao Jose dos Pinhais, esteja refletindo negativamente na saude dos profissionais 

docentes? 

Sim 131 54% 

Nao 100 41% 

Omitiu 10 4% 

Os reflexes negatives foram reconhecidos por: nao haver um ambiente 

adequado para todas as aulas; condigoes em sala serem precarias; pelos rufdos fora 

da sala; falta de seguranga; pela influencia excessiva da comunidade no 

desenvolvimento do trabalho; sobrecarga de trabalho e muita pressao para com o 

professor que esta deixando de ser professor para fazer "tudo"; muitos alunos em 

sala; grande desgaste mental/emocional aliado a dificuldade em lidar com a falta de 

educagao, comportamento e respeito dos alunos. 

Os reflexes negatives foram negados devido as realidades sociais serem 

uniformes e ocorridas nao s6 no Municipio de Sao Jose dos Pinhais e pelo ambiente 

de trabalho ser construfdo pelos profissionais nao inerentes a administragao direta 

do Municipio e da Secretaria Municipal de Educagao. 

5 - Professores da Escola na qual trabalha ja necessitaram de licenga para 

tratamento de sua saude? 

Sim 213 88% 

Nao 22 9% 

Omitiu 6 2% 
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5.1 - Qual a frequ€mcia percebida? 

1 professor por mes 110 52% 

2 a 5 professores por mes 81 38% 

Mais de 5 professores por mes 2 1% 

Omitiu 20 9% 

5.2 Acredita que o ambiente de trabalho tenha contribuido para alguns desses 

afastamentos para tratamento de saude? 

Sim 145 68% 

Nao 57 27% 

Omitiu 14 7% 

Foram percebidas ligagoes entre licenga para tratamento de saude e 

ambiente de trabalho, por: haver estrutura inadequada (infiltragao, umidade, bolor, 

poeira, ruido excessive); sobrecarga de trabalho; dificuldade em lidar com o 

comportamento inadequado dos alunos e estresse. 

A negagao do envolvimento entre as licengas saude com o ambiente de 

trabalho e defendida a partir da ideia de que: todas as empresas e cargos ha licenga 

para tratamento de saude e nao s6 nas Escolas e com os professores; que os 

desgastes e estresse sao problemas de sala de aula e nao do ambiente 

proporcionado pela Escola. 



32 

6 - Quando algum professor necessita de licenga para tratar sua saude, percebe 

algum reflexo no ambiente de trabalho? 

Sim 208 86% 

Nao 30 12% 

Omitiu 3 1% 

6.1 Quais mudangas sao percebidas? 

Clima de cooperagao e preocupagao da equipe com 126 61% 

a recuperagao do colega 

Sobrecarga aos professores assfduos 158 76% 

Desmotivagao da equipe docente 61 29% 

Prejudica a qualidade do ensino Municipal 98 47% 

Prejudica a imagem da Escola junto a populagao 49 24% 

local 

Outros- Falta de professores substitutes 22 11% 

7 - Existe alteragao no comportamento dos alunos cujas turmas necessitam de 

substituigao de professores que necessitaram de licenga para tratamento de sua 

saude? 

Sim 203 84% 

Nao 31 13% 

Omitiu 8 3% 



33 

7.1 Quais mudanc;as sao percebidas? 

Preocupac;ao com a recuperac;ao do professor 79 39% 

Cooperac;ao na continuidade do processo 56 28% 

Desmotivac;ao para o aprendizado 100 49% 

Descn§dito para com a Escola 23 11% 

Regressao no processo de aprendizado 111 55% 

Outros - lndisciplina 15 7% 

Das diversas mudanc;as observadas quando ha necessidade de substituic;ao 

a indisciplina dos alunos e acrescentada, bern como a resistencia na fase de 

adaptac;ao; diferenc;a na metodologia aplicada; falta de compromisso com a 

continuidade do processo de aprendizado: as vezes pelos alunos outras pelo 

professor substituto; inseguranc;a dos alunos; falta de respeito e de aceitac;ao da 

autoridade do professor substituto e cobranc;a dos pais. 

Somente aos professores 

8 - Atualmente ministra aulas para que serie? 

Anos iniciais da educac;ao infantil 9 4% 

1 ° ano do ensino fundamental 28 12% 

2 ° ano do ensino fundamental 28 12% 

3 ° ano do ensino fundamental 21 9% 

4 ° ano do ensino fundamental 32 13% 

Mais de uma turma 68 28% 

Omitiu 13 5% 
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9 - Considera estar realizado com a profissao que exerce? 

Sim 164 82% 

Nao 30 15% 

Omitiu 8 4% 

A satisfac;ao e justificada por ser um sonho realizado, por gostar do trabalho 

e dos resultados alcanc;ados junto as crianc;as. 

A nao satisfac;ao e pautada na: falta de valorizac;ao humana como professor; 

dificuldade para tratar da indisciplina; delegac;ao excessiva de deveres para com o 

professor pelas familias dos alunos e sociedade; falta de investimentos nas 

estruturas fisicas das Escolas; piso salarial defasado e plano de carreira 

desmotivador. 

5.4 RELATORIO 

Os dados obtidos na pesquisa, realizada junto a Divisao de Assistencia 

Social ao Servidor - Setor de Servic;o Medico Pericial demonstram o numero de 

atendimentos realizados a professores, nos anos de 2008 e 2009 - anos de 

transic;ao na administrac;ao do Municipio. 

Em 2008, 32,5% dos professores ausentaram-se para tratar da saude, 

destes% foram por prazos iguais ou superiores a 30 dias consecutivos. Tais eventos 

nao tem grande variac;ao para o ano de 2009, no qual 26 % dos professores 

gozaram da licenc;a para tratamento de saude, no qual mais de % foram por 

periodos iguais ou superiores a 30 dias consecutivos. Nota-se contudo que dos que 

gozaram por mais de 30 dias de licenc;a, 50% foram por transtornos mentais e 

comportamentais, em ambos os anos. 
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Os dados obtidos mediante pesquisa de campo, junto aos profissionais das 

instituic;oes Municipais de Ensino nos mostra suas percepc;oes quanta os reflexes do 

trabalho na saude do professor e conseqOencias trazidas aos alunos e ao Municipio. 

Ao serem questionados quanta aos possiveis reflexes do ambiente de 

trabalho na saude do professor, 54% concordou que o ambiente oferecido nas 

escolas tern contribuido de forma negativa para a saude do funcionario. Foi exposto 

quanta a falta de ambiente adequado, estrutura fisica, seguranc;a. 

Em 88% dos cases trabalham com profissionais que ja necessitam de 

licenc;a para tratamento de saude, desses 68% acreditam que o ambiente esteja 

relacionado a necessidade da requerida licenc;a. Neste aspecto sao abordados 

tambem o estresse, a pressao emocional e profissional, o relacionamento com os 

alunos. 

Das principais modificac;oes percebidas na ausencia do colega 76% 

consideraram a sobrecarga de trabalho pelos assiduos, seguindo do clima de clima 

de cooperac;ao e preocupac;ao com a recuperac;ao do colega com 61% nao deixando 

de registrar a perda da qualidade no ensino Municipal com 47%. 

Para os alunos os reflexes gerados pelas ausencias do professor e mais 

sofrida, pois 55% dos profissionais pesquisados que vern reflexes na ausencia do 

professor em sala apontam que este apresenta regressao no processo de 

aprendizagem, conseqOentemente tornam-se desmotivados 49% ao estudo, dao 

Iugar maier para a indisciplina, a falta de comprometimento para consigo mesmo. 

Apesar das dificuldades 82% dos professores estao satisfeitos com sua 

profissao, ressaltando porem a dificuldade em lidar com a indisciplina, o aumento de 

deveres como profissional e a falta de valorizac;ao como pontes a serem 

melhorados. 
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6 CONCLUSAO 

No contexto social apresentado, na mudanga do perfil do trabalho e da 

educagao, a presente pesquisas buscou verificar os niveis de ausencia do 

profissional da educagao do Municipio de Sao Jose dos Pinhais, por motivo de 

doenga, apontar as principais causas e consequencias. 

Atraves da exposigao, pelos profissionais docentes, da realidade por eles 

enfrentada, pode-se verificar que a motivagao ao exercicio do cargo de professor 

esta voltado aos resultados alcangados junto as criangas, opondo-se a percepgao 

em relagao a Gestao, cujos principais relatos sao falta de investimentos em infra

estrutura, piso salarial defasado e a aceitagao da "imposigao" social de deveres nao 

pertinentes a escola nem aos professores para com os alunos. Percebem reflexos 

negativos, do ambiente de trabalho (sala de aula), na saude do docente. 

Dados obtidos atraves do Setor de Servigo Medico Pericial revelam que 

entre os principais causadores dos afastamentos dos docentes das salas estao os 

transtornos mentais e comportamentais, doengas do aparelho digestivo e doengas 

dos sistemas osteomuscular e do tecido conjuntivo. 

A pesquisa aponta a sobrecarga de trabalho como principal consequencia do 

absenteismo, por motivo de licenga para tratamento de saude, sofrida pela equipe 

assidua, deixando clara a falta de professores substitutos. 

Os reflexos no comportamento dos alunos em sala e apresado mediante sua 

desmotivagao e regressao no processo de aprendizado com a troca de professor. 

Na Divisao de Assistencia Social ao Servidor verificou-se a ausencia de 

mapeamento dos ambientes de trabalho, que auxiliam a identificagao dos fatores 

que originam doengas ocupacionais, de maneira a dificultar agoes preventivas. 

Essas diversas realidades levam a necessidade de repensar estrategias de 

gestao que interfiram no processo de adoecimento do professor, em que agoes 

interdisciplinares e multidisciplinares sejam colocadas a disposigao do trabalhador. 
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