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A sociedade complexa e dinâmica que caracteriza os tempos atuais é regida por períodos cada vez 

mais exigentes e acirrados para o cumprimento das tarefas que são incumbidas aos profissionais 

liberais e não liberais, sendo que a realidade do educador também é atingida por esse contexto. 

Percebe-se no campo educacional cargas horárias excessivas, trabalho extraclasse, pressões sociais, 

incertezas pedagógicas, desvalorização econômica e exigências educativas diversas cada vez 

maiores, de alunos e pais, situações comuns do cotidiano escolar contemporâneo. Tais condições, 

muitas vezes, desencadeiam no professor problemas relacionados à saúde física e mental. Diante 

dessa realidade, revelou-se a necessidade de pensar sobre a situação do professor e as condições que 

o mesmo se encontra para realizar o seu trabalho. Partindo-se de tais hipóteses o presente trabalho 

de pesquisa se realizou com o objetivo de compreender como está a saúde dos professores da rede 

municipal de ensino da cidade de Marau-RS. Como objetivos específicos define-se: a) identificar as 

principais causas dos afastamentos dos professores, as doenças ocupacionais mais frequentes e suas 

relações com o trabalho docente; b) relacionar o período de afastamento (em número de dias, e mês 

e dia da semana mais frequentes); c) propor medidas que visem à melhoria da saúde física e 

emocional dos professores. Nessa direção, a pesquisa se definiu, metodologicamente, como sendo 

de cunho quantitativo, descritivo, utilizando-se dos métodos da pesquisa bibliográfica e, 

posteriormente, pelo estudo de caso. Para esse, buscou-se a produção de dados primários por meio 

da análise documental do Relatório de Atestados 2015 fornecido pelo setor de Recursos Humanos 

da Prefeitura Municipal de Marau, período em que contava-se com 446 professores na rede 

municipal e esses tiraram 521 atestados, perfazendo 2455 dias de afastamento. A análise 

documental do referido relatório permitiu identificar que: as doenças que prevaleceram, 

excetuando-se os afastamentos por gravidez ou em busca de serviços odontológicos, além das que 

não apresentavam o Código Internacional de Doença (CID), foram as que se relacionam com os 

sistemas diversos do organismo (176) e, somente em segundo lugar as de cunho emocional (44), 

ficando em terceiro lugar as de origem bacteriana e viral (22). Diante do panorama apresentado, 

sugere-se a execução de um plano de formação continuada, por meio da realização de atividades 

diversas e sequenciais, contando com a participação de uma equipe interdisciplinar, ou seja, de 

vários campos de atuação (pedagogas, psicólogas, médicas/enfermeiras/agentes de saúde, 

educadoras físicas, entre outros). Do mesmo modo, evidencia-se a necessidade de se investir na área 

de prevenção à saúde do professor, já que, desde sua formação inicial esse é um aspecto 

negligenciado.   
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