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Palavras-chave: 

Saúde docente. Neoliberalismo. Desligamentos por óbito. 

 
O presente estudo é parte das pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de 

Estudos em Políticas Públicas, Trabalho e Sociabilidade (LEPPTraS), da Escola de 

Serviço Social (ESS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre a saúde 

dos docentes do ensino superior público. Começou em 2013 com uma pesquisa 

qualitativa na qual entrevistamos professores da UFRJ que apontaram elementos 

presentes em seu cotidiano laboral que estariam ligados aos seus processos de 

sofrimento psíquico e até adoecimento.  

A partir de uma intimação feita por um dos entrevistados preocupado com as 

mortes repeninas de seus colegas (GUARANY, 2014), em 2017 realizamos um 

levantamento dos desligamentos por óbito dos professores da Universidade entre os 

anos de 95 a 2016. Período que foi estabelecido porque acreditamos que nele se 

consolidou a adoção formal de políticas neoliberais e de “modernização” das formas 

de gestão do trabalho. Foram detectados 95 registros de desligamento por óbito dos 
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professores ativos da Universidade, os quais foram analisados a partir de categorias 

analíticas tais como sexo, idade e unidade a qual pertenciam e possíveis causa mortis 

(LOPES, 2018). Os resultados foram apresentados na Semana de Integração 

Acadêmica (SIAC) de 2018 quando apontamos que em algumas unidades acadêmicas 

os números de mortes eram mais expressivos, dentre elas estavam o Centro de Ciências 

e Saúde (CCS) e o Centro de Letras e Artes (CLA).  Apresentamos neste artigo os 

resultados da pesquisa realizada em 2019 que buscou identificar se nos cotidianos 

laborais dos docentes destes centros os elementos apontados na pesquisa realizada em 

2013, tais como um novo processo de trabalho, intensificação do ritmo de trabalho, 

competitivida estrutural, produtivismo (GUARANY, 2014) estava impactando a saúde 

mental e física dos seus docentes.  

A adoção formal do ideário neoliberal no Brasil instrumentaliza o ensino superior 

público como área de valorização do capital, promovendo seu empresariamento e 

adotando o gerencialismo como forma de gestão. As mudanças a partir de então no 

trabalho docente são estruturais e vão desde um ambiente mais competitivo, passando 

pelo produtivismo como métrica, a intensificação do ritmo de trabalho, assim como 

extensificação das jornadas, além da precarização das condições de trabalho, 

especialmente em áreas que pouco interessava ao capital privado. Todo este cenário abala 

a saúde mental e física de muitos professores, podendo levá-los inclusive à morte.  

A metodologia usada se apoia na teoria social crítica para analisar o material e 

os dados extraídos das pesquisas bibliográficas e documenatais de material primário e 

secundário. Usamos observação participante e entrevistas semiestruturadas, com uso 

do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE), para levantar a história de 

vida no trabalhado (GUARANY, 2014), que foram gravadas e transcritas, para 

fazermos uma análise de conteúdo (MINAYO, 1994).  

Ouvimos professores ativos e aposentados, como forma de buscar visões do 

cenário atual, assim como trazer uma visão temporal maior. Quanto a quem seria 

entrevistado, iniciamos com uma indicação de uma servidora médica, e este foi sugerindo 

outros, caracterizando a metodologia da Bola de Neve, uma abordagem na qual “[...] o 

pesquisador pergunta para as respondentes indicações de outros indivíduos que possam 

ser entrevistados” (DEWES, p.13, 2013). 
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Os elementos apontados no estudo realizado em 2013 apareceram, quais sejam: 

precarização dos equipamentos, da infraestrutura e das condições de trabalho, 

intensificação no ritmo de trabalho do docente e um novo processo de trabalho.. 

Entretanto dois novos elementos foram apontados como implicados nos processos de 

sofrimento e adoecimento: a extensificação do trabalho e a insegurança no Campus e na 

cidade.   

A extensificação se caracteriza pela [...] invasão de privacidade [...] trabalho em 

qualquer local e qualquer tempo, perda de controle sobre o próprio tempo de descanso 

[...] (LARA et al, 2017, p. 8). Os professores ouvidos usam seu final de semana para 

assuntos relacionados à atividade docente: “[...] domingo de noite é dia de trabalho. 

Domingo não é um dia que vá passear. Depois do almoço você dá uma descansada e de 

tardinha eu já sento pra trabalhar” (C). (SOUZA, 2019, p. 59) 

A questão da insegurança no Campus e na cidade se auto-implica com a 

extensificação, pois os professores ficam temerosos de se expor ao risco e acabam 

trabalhando de casa, o que provoca problemas para se impor limites ao horário de 

trabalho, gerando interferência nos tempos que deveriam ser dedicados à família, lazer, 

dentre outros:  

Com tempo foi piorando com a questão da segurança do campus e no 

RJ inteiro, [...] eu comecei a achar que esses trabalhos de computador 

eu deveria levar pra casa, [...] eu ficava aqui [...] de noite escrevendo, 

refazendo preparando as aulas, respondendo pareceres do CNPq. [...] 

Aí chegava em casa e não mexia nesse assunto. Agora eu levo pra casa 

e tenho dificuldade em parar [...]  (A) (SOUZA, 2019, p.62) 

 

O adoecimento físico e psíquico dos docentes é um fenômeno complexo, 

culpabilizar somente o professor pelo seu adoecimento não dá conta desta complexidade. 

Os marcadores impostos pelo empresariamento neoliberal e o gerencialismo, assim como 

o aumento da violência urbana não podem ser desprezados quando analisamos as causas 

do aumento de óbitos entre os trabalhadores. Em 2015, o Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2016) apontou que a docência estava 

entre as 20 ocupações com mais desligamentos por óbito decorrente de doença 

ocupacional. Isto se explicaria apenas com respostas ao nível individual?  

Acreditamos que elementos presentes no macro cenário e na sociabilidade 

burguesa devem ser arrolados em qualquer análise acerca da saúde e da vida laboral dos 
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trabalhadores em geral e dos docentes do ensino superior público em particular. Situar 

essa problemática em uma dimensão coletiva é necessário, pois os fenômenos pertinentes 

ao mundo do trabalho derivam de uma historicidade que engloba questões econômicas, 

políticas e ideológicas. 

 

Referências: 

DEWES, J. O. A amostragem em Bola de Neve e Respondent-Driven: Uma descrição 

dos Métodos. 2013. 63 f. TCC (Graduação)–Graduação em Estatística, Instituto de 

Matemática, UFRGS, Porto Alegre. 

DIEESE. Anuário da Saúde do Trabalhador – 2015. SP: DIEESE, 2016. 

GUARANY, Alzira M. B. Trabalho docente, carreira doente: elementos que impactam a 

saúde mental dos docentes da UFRJ – Estudo de casos, RJ: UFRJ, ESS, 2014. 

LOPES, Andreza da S. Desligamento por óbito: Um estudo de caso dos docentes da 

UFRJ. REVISTA DO CFCH. UFRJ. Edição Especial SIAC 2018. 

LARA, Rafael da C. Et al. Trabalho ubíquo na pós-graduação stricto sensu em educação: 

in/extensificação e multitarefa. Brasília Revista Brasileira de Educação, v.24, 2019. 

MINAYO, M. C. de S.; (Org.). O desafio do conhecimento. Rio de Janeiro: Ed. Hucitec-

Abrasco, 1994. 

SOUZA, Lorruama L. P de. DESLIGAMENTO POR ÓBITO – Um estudo de casos dos 

docentes de uma unidade acadêmica do ensino superior. RJ: UFRJ, ESS, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revista.cfch.ufrj.br/

