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ESTUDO SOBRE TRANSTORNOS E DOENÇAS CAUSADAS EM PROFESSORES DA 

REDE PUBLICA DE FORTALEZA DA REGIONAL II 

Izabelle Pimentel Freire¹ 

Raimunda Cid Timbó² 

RESUMO 

 O estudo discute sobre saúde mental do professor da rede municipal de Fortaleza. 

Teve como objetivo identificar doenças e alguns transtornos que tem levado aos 

docentes saírem da sala de aula. Usamos alguns meios para prosseguir com a 

pesquisa, buscamos entrevistar professores da rede pública de Fortaleza de escolas 

da regional II. Foram selecionadas duas escolas no bairro da Sapiranga, devido o 

índice de violências ter tomado conta dentro das escolas, alguns profissionais têm 

tido dificuldades de trabalhar, resolvemos ir a campo. Pesquisas realizadas no 

município de Fortaleza, apontam uma porcentagem bastante relevante dos docentes 

com licenças médicas ou na espera desse benefício. Várias são as causas, 

podemos destacar alguns transtornos como: Ansiedade, Bipolaridade, Depressão e 

Esquizofrenia. Cada doença com suas causas e sintomas diferenciados, mas que 

devem ser bastante observado por todos. Portanto, levemos em consideração o que 

tem acontecido com os educadores do nosso estado, e observemos com atenção os 

fatores causadores dessas doenças terem levado tantos docentes a se afastarem de 

suas atividades.   

Palavras-chave: Transtornos psicológicos. Professores. Regional II. 

SUMMARY 

The study discusses mental health professor of municipal Fortress. Aimed to identify 

diseases and disorders that has led to some teachers out of the classroom. We use 

some means to proceed with the research, we seek to interview public school 

teachers of regional schools II. Two schools were selected in Sapiranga, because the 

index of violence have taken account in the schools, some professionals have had 

difficulties in work, we went out to the field. Research conducted in the city of 

Fortaleza, indicate a very relevant percentage of teachers with medical licenses or on 

hold this benefit. Many are the causes, we can highlight some as disorders: anxiety, 

bipolar disorder, depression and schizophrenia. Each disease with its causes and 

symptoms, but that should be enough observed by all. So, let's take into account 

what has happened with the educators in our State, and observe carefully the 

causative factors of these diseases have taken so many teachers to stay away from 

its activities.   

Keywords: Psychological Disorders. Teachers. II Regional. 
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INTRODUÇÃO 

 As doenças psicológicas e físicas em docentes só têm aumentado no 

decorrer dos anos. Os índices de faltas e licenças médicas tem se tornado frequente 

nas escolas, prejudicando o ensino. Transtorno como ansiedade e depressão tem 

crescido no meio dos docentes. Os mesmos não tem uma boa qualidade de vida em 

meio a toda rotina e carga horaria. 

Na sala de aula, o professor tenta vencer o barulho dos alunos e a indisciplina 

enquanto explica o conteúdo de sua matéria. Em seu corpo, cordas vocais 

estressadas pela vibração em alta frequência por horas. Ouvidos submetidos 

constantemente a sons acima do limite adequado para o trabalho. Tendões 

sobrecarregados e músculos cansados por estar em pé horas a fio, todos os dias, ao 

longo dos anos. Acrescente a esse quadro a administração constante de conflitos. 

Por fim, o retorno muitas vezes não condiz com o que cada um passa, os salários 

são baixos e, mais, a sociedade observa atenta ao seu trabalho, esperando um 

retorno, porque acreditam que dali sairá pessoas diferentes.  

Diante de tantos casos acontecendo e só aumentando podemos fazer os 

questionamentos: Porque tantas doenças tem aumentado no decorrer dos anos, 

com docentes da rede pública? Quais as principais doenças que os professores 

estão sofrendo? Como desenvolver uma qualidade de vida melhor para 

professores? O que os órgãos públicos tem feito para melhoria desses docentes? 

Em virtude desses questionamentos o interesse por essa temática surgiu nas 

vivencias da escola publica de Fortaleza, de colegas professores que estão 

adoecendo, e alguns sendo menosprezado ou sofrendo abusos morais de gestores, 

essa realidade ainda está sendo intimidada e não tem tomado força, mas a situação 

está crescendo. Diante dessa realidade, nos propusermos a estudar mais afinco 

casos como a saúde do professor e o que isto tem haver com a educação.  

Será que isso pode ser mudado? Sim, se os órgãos públicos começarem a 

olhar para o professor com um olhar diferente, e dar mais assistência, e melhores 

condições de trabalho, essa realidade pode mudar e teremos mais professores em 

sala de aula, menos licença saúde, a um ensino de qualidade. Como disse a 

psicóloga em sua fala esses problema não é só da educação também é da saúde.   
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Estados e Municípios tem começado a se preocupar, alguns estados já 

iniciaram a medicina preventiva nas escolas. Com médicos, fonoaudiólogos e outras 

especialidades.  

A pesquisa é de grande relevância para contribuir não só para as possíveis 

mudanças na educação, mas na saúde. O ato de descobrir as doenças e suas 

causas e estudar suas respectivas melhorias e tratamentos vão ser um avanço, para 

gestores, alunos e professores. Quando um professor adoece, não é só o aluno que 

perde, mas toda escola, pais, funcionários, gestores.  

O artigo visa abranger não somente o professor e suas doenças. Os casos 

que tem acontecido para acometer os professores dessas “mazelas” acabando se 

agravando e quem sofre é toda uma comunidade estudantil. Com isso professores, 

alunos, pais, funcionários, gestores também fazem parte dessas “famílias” que se 

chama educação.  

O estudo pretendeu identificar as doenças e transtornos e suas respectivas 

causas que tem levado os docentes para fora de sala de aula. Com a pesquisa de 

campo e entrevista como a comunidade escolar professor. 

1. PRINCIPAIS DOENÇAS DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA. 

 

 Com o passar dos anos, professores tem passado por grandes transtornos, 

isso tem se tornado um problema para a comunidade escolar e para a saúde, de 

acordo com pesquisas realizadas, as doenças mais relevantes são depressão e 

ansiedade. Outras doenças também vêm demonstrando bastante preocupação para 

as autoridades e para as escolas.  

 De acordo com o jornal Diário do Nordeste, durante muito tempo os males 

físicos vinham sendo os que mais preocupavam, atualmente são doenças mentais. 

 

“Em 2014 em média a cada 24 horas, o Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS), concedeu 11 auxílios para profissionais cearenses, 
diagnosticados com problemas psiquiátricos. Episódios depressivos, 
transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas e esquizofrenia 
estão entre os principais motivos de afastamento. No total, somente 
no ano passado, 4.074 auxílios foram concedidos pelo INSS no 
Estado e profissionais que contribuem com a previdência e 
apresentaram transtornos mentais e comportamentais. O numero 
equivale a 6% no total de benefícios do tipo disponibilizados em 2014. 
No período equivalente, 4637 profissionais foram apresentados por 
invalidez no Ceará. Desses 390 tiveram direito ao beneficio por não 
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conseguirem executar atividades laborais devido a males 
psiquiátricos. Neste ano 566 auxilio doença, já foram disponibilizados 
pelo INSS para profissionais cearenses que foram diagnosticados 

com algum problema mental.” (INSS, 2015, online) 
 

 

 Como vimos na reportagem do jornal, esse índice de doenças psicológicas 

tem aumentado no decorrer dos anos. Alguns professores quando diagnosticados 

recebem o auxilio ou o afastamento. Mas seria somente essa a solução para o 

problema? Ou teria outra forma de prevê?  

 

2.  DOENÇAS E TRANSTORNOS MENTAIS E SEUS ÍNDICES  

 Problemas psiquiátricos recorrentes em trabalhadores do Ceará. As doenças 

com maiores índices são: Transtornos de depressão, ansiedade, bipolaridade, 

esquizofrenia. Veremos os índices na tabela abaixo. Nos anos de 2014 a 2015, 

foram realizadas as pesquisas em trabalhadores da área de educação.  

TRANSTORNOS AUXÍLIOS 

CONCEDIDOS 

APOSENTADORIA 

Episódios depressivos 346  

Episódios depressivos moderados 177  

Outros transtornos de ansiedade 167  

Afetivo bipolar 139  

Esquizofrenia 100 78 

 Fonte:(NASCIMENTO, 2015, online) 

As doenças que mais tiveram afastamento em 2015 foram: Episódios 

depressivos, transtornos mistos de ansiedade e depressão, transtornos devido ao 

uso de álcool.  

2.1 SIGNIFICADOS DAS DOENÇAS E SUAS CAUSAS. 

 Cada doença apresentada acima tem seus significados, suas causas, 

algumas não têm cura, mas tratamento psiquiátricos e com remédios. Quando 

diagnosticadas, esse tratamento depende de cada paciente, como será sua conduta 

diante do problema, a aceitação.  
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Na maioria das vezes, esses transtornos não tem uma aceitação por parte do 

paciente, e da família. O caso não chega a ser levado a serio, por conta disso o 

índice da doença chega a ter maior repercussão. Os sintomas desses transtornos 

chegam a ser silenciosos e só aparenta ter um grau de seriedade em momentos das 

crises.  

2.1.1 Transtorno bipolar 

 O transtorno bipolar é um problema vem se alastrando no século atual, 

trazendo muitas preocupações pra todos que convivem com isso, deve ser 

observado e cuidado o mais rápido possível.   

Tipo 1: pacientes apresentam episódios maníacos, de grande índice de depressão. 

São chamados de depressão maníaca.  

Tipo 2: Diferentes do tipo um, eles apresentam nunca apresentam episódios de 

maníacos completos, mas níveis elevados de impulsividade que não são tão 

intensos   como os da mania. São chamados de hipomanias. 

Uma forma leve de transtorno bipolar chamada ciclotimia envolve oscilações de 

humor menos graves. Pessoas com essa forma alternam entre hipomanias e 

depressão leve. 

CAUSAS SINTOMAS 

Auto nível de estresse Compulsão alimentar 

Histórico familiar Compulsão alimentar 

Experiências traumáticas Distrair-se facilmente  

 Redução de necessidade do sono 

 Pouco controle do temperamento 

 Gastos excessivos  

 Hiperatividade  

Fonte:(NASCIMENTO, online, 2015) 

 

2.1.2 Transtornos de ansiedade  
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 Já observamos alguns tipos de transtornos, suas causas e sintomas. Agora 

vamos apresentar um dos mais perigosos, a doença do século XXI. Ela é 

classificada como uma das mais perigosas, pois ela é silenciosa, quando nos demos 

conta a pessoa já está passando pelas crises. Tem atacado não somente adultos 

mais crianças. 

 Alguns psicólogos e psiquiatras já tem estudo desse transtorno, ela não é 

classificada como uma doença patológica. Não tem exames que consigam 

comprovar, sua cura ou causa. Mas podem ser diagnosticados por psiquiatras e 

serem acompanhados por psicoterapeutas e psicólogos.  

 Tem dificuldades em se livrar do problema mesmo que a ansiedade seja mais 

intensa do que esperar a situação. 

 Tem dificuldades de concentração. 

 Dificuldades para dormir. 

 Sintomas físicos: fadiga, dor de cabeça, tensão muscular, irritabilidade, 

náusea, ir ao banheiro frequentemente. 

 Eles afetam duas vezes mais as mulheres do que os homens. 

Ansiedade é um transtorno que ainda não tem cura, seu tratamento pode ser 

feito com medicamentos se for o caso de depressão ou alcoolismo ou outras 

compulsões, e acompanhamentos com psicoterapeutas e psicólogos, uma vez que o 

paciente comece o tratamento, não pode ser interrompido bruscamente, deve ser 

gradativamente e com prescrição medica.  

2.1.3 Esquizofrenia 

 A esquizofrenia é uma das doenças do século XXI, ela da mesma forma como 

as outras afeta tanto homens como mulheres, e começa a ser apresentada a partir 

da adolescência, ela é a perda de contato com a realidade, veremos a seguir suas 

causas, sintomas e tratamentos para melhor entender porque isso tem afetado tanto 

a sociedade atual.  

 De acordo com Rodrigues Neto, psiquiatra e psicanalista, que escreveu seu 

artigo no ano de 2010, relata como é a esquizofrenia na sociedade brasileira. 
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A frequência na população em geral é da ordem de 1 para cada 100 

pessoas, havendo cerca de 40 casos novos para cada 100.000 

habitantes por ano. No Brasil estima-se que há cerca de 1,6 milhão 

de esquizofrênicos; a cada ano cerca de 50.000 pessoas manifestam 

a doença pela primeira vez. Ela atinge em igual proporção homens e 

mulheres, em geral inicia-se mais cedo no homem, por volta dos 20-

25 anos de idade, e na mulher, por volta dos 25-30 anos. 

(RODRIGUES NETO, 2010, online) 

 

           A esquizofrenia apresenta várias manifestações de sintomas, os principais 

são: delírios e alucinações. Em relação aos delírios normalmente a pessoa se acha 

vigiada constantemente e tem a plena convicção disso, por exemplo, acha que seus 

vizinhos estão perseguindo-a. Nas alucinações, as percepções são distorcidas as 

mais comuns são escutar vozes, muitas vezes essas vozes dão ordem de como agir 

em determinada circunstância.  

  Os vários fatores que contribuem para a causa da doença. São os fatores 

genéticos e ambientais. É possível que a doença possa ser por conta da 

hereditariedade, quando tem algum parente de primeiro grau na família que tenha a 

doença é bem provável que a o paciente também possua. Mas o outro fator bem 

relevante também é o ambiente, essa doença não precisa de raça, cor ou etnia ou 

até mesmo condições financeiras, ela se desenvolve de acordo com cada pessoa. 

Como relata em uma entrevista o Dr. Wagner Gaataz. “A esquizofrenia pode ser 

comparada a muitas outras doenças em que não existem 100% de penetrância 

genética” (GAATZ, 2012, online). 

  No passado o tratamento dessa doença, era internação dos pacientes em 

asilos, e hospitais psiquiátricos, com a evolução dos medicamentos provou-se o 

esvaziamento desses pacientes nos hospitais.  

 

3 METODOLOGIA  

  

  Esta pesquisa iniciou-se a partir de pesquisas bibliográficas, estudos 

fundamentados em pesquisas de jornalistas, médicos entre outros artigos.  

  O estudo apresenta uma abordagem qualitativa, onde tentamos fazer um 

paralelo do teórico e da vida pratica, o espaço da pesquisa foram duas escolas da 

rede publica de Fortaleza, na regional II, numa dessas escolas que chamaremos por 
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X, tem quase mil alunos, que atende nos turnos manhã, tarde e noite, é uma escola 

de comunidade da Sapiranga. A comunidade a um ano está em “paz” aonde 

diminuiu a violência que é tão presente. 

  Em uma das escolas da Sapiranga professores foram vitimas de assaltos, e 

acabaram adquirindo doenças crônicas por conta da criminalidade. Na época 

tiveram dificuldades de se ausentar da escola. Mas hoje a realidade é outra, de um 

ano pra cá não escutamos mais sobre fatos desse tipo.  

  Os participantes da pesquisa foram 5 professoras, uma coordenadora. Para 

preservação dos participantes da pesquisa denominaremos cada um com nome de 

pedras preciosas. Diamante, Esmeralda, Rubi, Safira, Turquesa e Ágata.  

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

  A pesquisa foi realizada da seguinte forma: Para se obter uma forma prática e 

organizada, sem constrangimento e nem exposição para cada uma, enviamos e-

mail, com as perguntas, e elas nos responderam com clareza e singeleza nas 

palavras.  

  As participantes da pesquisa são professoras graduadas que estão há muito 

tempo na profissão, tem especialização: Educação Infantil, AEE, Psicopedagogia 

Clinica e Institucional, Arte e Educação e AEE. E a cada dia se esforçam para as 

melhorias da comunidade escolar, e fazer diferente na educação brasileira.  

  Em relação a abordagem, fizemos 5 perguntas para professores e a 

coordenadora. 

 

1. O QUE VOCÊ ENTENDE POR TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS? VOCÊ 

CONHECE ALGUM OU ALGUÉM QUE ESTEJA PASSANDO POR UM DELES? 

“Os transtornos são sentimentos negativos que desenvolvemos a tal ponto 
que ficamos impossibilitados de realizar nossas atividades rotineiras. Muitas 
vezes, esses pensamentos são tão fortes que desequilibram o nosso corpo e 
nos causam doenças físicas.” (Diamante) 

“Transtornos psicológicos são anormalidades de ordem psicológica. muitas 
vezes é consequência de algum acontecimento negativo e marcante, que 
causou alterações a nível psicológico.” (Esmeralda) 

“São alterações do funcionamento da mente. Ás vezes comprometendo a 
habilidade de se relacionar -se as pessoas e administrar as atividades do dia 
a dia. Conheço a síndrome do pânico, a depressão e a esquizofrenia. São 
pessoas bem próximas, todas elas apresentaram esse distúrbio após passar 
um estado de estresse. Gostaria de ressaltar que não são professores. ” 
(Safira) 
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“Transtornos psicológicos são doenças de ordens mentais causadas por 
vários fatores externos. Como exemplos podemos citar: esquizofrenia, 
ansiedades generalizadas, transtornos bipolares, TDAH , depressão e outras 
mais. Conheço sim algumas pessoas que passam por algumas dessas 
situações.” (Rubi) 

 

2. VOCÊ JÁ TEVE QUE SE AUSENTAR DA ESCOLA POR CONTA DE ALGUMA 

DOENÇA? QUAL? 
“Sim. Sofro de enxaqueca crônica e quando tenho crises fortes, preciso tomar 
doses fortes de remédio em um hospital e de completo repouso para me 
reestabelecer.” (Diamante) 
 
“Fiz um tratamento fonoaudiólogo durante seis meses, devido o diagnóstico 
de fenda, nódulos e refluxo.” (Esmeralda) 
 
“Não, trabalhei doente mesmo com denge e conjuntive bacteriana não podia 
faltar. ” (Safira) 
 
“Não” (Rubi) 

 

3. COMO A SOCIEDADE ESCOLAR (GESTÃO, PAIS, ALUNOS, FUNCIONÁRIOS) 

VÊ O DOCENTE QUE SE AFASTA POR MOTIVO DE DOENÇA? 

 
“Acredito que são visões diferentes. A gestão visa a saúde do professor, ou 
seja, é melhor que o professor se afaste e consiga se reestabelecer 
completamente para realizar bem o seu trabalho. Quanto aos pais e alunos, 
não percebo esse interesse no bem-estar do professor, preocupam-se 
unicamente com sua  substituição e com a continuidade das aulas para seus 
filhos.”  (Diamante) 
 
“Alguns compreendem as necessidades de tratamento de saúde do 
professor. Outros criticam achando que o afastamento é desculpa para não 
trabalhar.” (Esmeralda) 
 
“Como uma pessoa sem compromisso com o trabalho, que inventa doença 
para não trabalhar por preguiça. As mães xingam logo com palavrões que 
não dar nem para escrever . Já ocorreu um fato em a diretora da escola 
debochou dos atestados dos professores e duvidou da veracidade dos 
mesmos.” (Safira) 
 
“Muitas com naturalidade, e em outras com espanto e admiração. Isso é 
muito relativo.” (Rubi) 

 

4. VOCÊ JÁ POSSUIU ALGUM TIPO DOS TRANSTORNOS APRESENTADOS: 
ANSIEDADE, BIPOLARIDADE, DEPRESSÃO, ESQUIZOFRENIA OU OUTRO? OU 
CONHECE ALGUM DOCENTE QUE ESTEJA PASSANDO POR ISSO? 

 
“Sim. Já fui vítima de assalto dentro da unidade escolar e fiquei muito 
fragilizada com o que aconteceu. Nessa época exercia também o cargo de 
coordenação e não pude me ausentar pois a função não permitia. Após dois 
meses estava num quadro de extremo esgotamento e sentia aversão a tudo 
relacionado ao trabalho. Fiquei três meses afastada da escola, retornei ao 
trabalho por 45 dias e me afastei novamente por 60 dias. Conheço vários 
professores que já se afastaram temporariamente de suas atividades. Alguns 
deles conseguiram se readaptar em suas funções pois não tinham mais 
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condições de estar em sala de aula devido as várias violências que sofremos 
diariamente em nossas funções.” (Diamante) 
 
“Acredito que não estou passando por transtornos psicológicos, mas tenho 
colegas que estão em tratamento ou que já se afastaram por alguma 
enfermidade psicológica, principalmente por depressão.” (Esmeralda) 
 
“Sou muito ansiosa. Não conheço.” (Safira) 
 
“Eu mesma nunca passei, mas já conheci colegas professores que passaram 
sim.” (Rubi) 

 

5. COMO VOCÊ ACHA QUE DEVERIA SER ORGANIZADO O SISTEMA DE 
PREVENÇÃO CONTRA ESSAS DOENÇAS? 

 
“Deveriam ser desenvolvidos pelas secretarias de educação, programas de 
acompanhamento da saúde do docente, encontros permanentes com 
psicólogos mesmo que de forma coletiva e momentos de relaxamento e 
atividades como ginástica laboral.” (Diamante) 
 
“A prevenção de transtornos psicológicos deveria partir do próprio sistema 
educacional, lotando em seu quadro funcional psicólogos para fazer o 
acompanhamento ou tratamento clínico dos professores. O professor também 
pode se prevenir evitando situações conflitantes ou de energias negativas 
que poderão vir causar transtornos.” (Esmeralda)  
 
“Acredito que essa conscientização tem que partir de cada um, zelar pela 
saúde mental assim como as outras mazelas do corpo. Em especial o 
profissional professor que está exposto a altos índices de estresse em 
relação à violência, a desvalorização profissional, problemas sociais de seus 
educando.” (Safira). 
 
“Menos horas de trabalho, menos estresse, um salário mais compatível com a 
função, por exemplo, evitaria não todos os transtornos, já que alguns são de 
outra ordem, mas evitaria males como a depressão, ansiedade e 
preocupações que acabam gerando doenças parecidas.” (Rubi). 

 

 

3.2 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
  De acordo com alguns autores faremos um paralelo no resultado das 

pesquisas entre os professores fundamentando as respostas. Levemos em 

consideração tudo que já foi abordado no nosso trabalho, as doenças, as causas, os 

sintomas, e a forma de prevenção.  

Shonfeld (1992) realizou um estudo longitudinal envolvendo 255 professoras 
recém contratadas, na cidade de Nova York, com o objetivo de estimar os 
efeitos das condições de trabalho sobre sintomas depressivos no grupo alvo. 
Esse autor avaliou os sintomas depressivos pelo Center of Epidemilogic 
Studies — Depression Scale). O suporte social foi avaliado pelo Interpersonal 
Support Evaluation List. Para avaliar o grau de nocividade do ambiente 
escolar, foram desenvolvidos dois instrumentos: o Episodic Stressor Scale e o 
Strain Scale, distinguindo estressores eventuais de permanentes. Os 
resultados mostraram uma forte associação entre sintomas depressivos e 
ambientes de trabalho nocivos, bem como o surgimento precoce dos efeitos 
pesquisados, que se mantêm mesmo quando outros fatores de risco são 
controlados. Nesse estudo, o autor lembra também os resultados de sua 
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pesquisa anterior, que associam ambientes perigosos, frustrantes ou carentes 
de controle a doenças depressivas. (BARRETO; ASSUNÇÃO, 2003, p. 151-
158)  

  Podemos perceber a importância que o autor fala sobre um ambiente 

de trabalho sadio, ele faz uma associação entre o ambiente de trabalho e cada 

pessoa que começa a desenvolver qualquer função dentro da escola. Podemos citar 

também outros autores que comprovem quanto é importante um ambiente de 

trabalho em boas condições, para que isso não levem mais profissionais a 

adoecerem. 

Pitthers e Fogarty (1995) avaliaram o estresse e a tensão ocupacionais em 
professores utilizando o Occupational Stress Inventory, instrumento que 
avalia estresse ocupacional, sobrecarga acumulada e estratégias adotadas. 
Os maiores escores foram encontrados entre os professores, quando 
comparados com outros profissionais. Os resultados foram associados à 
sobrecarga de trabalho e aos conflitos com os superiores e as normas. Os 
autores ainda citam o estudo de Punch e Tuetteman, realizado em 1990, que 
avaliou 574 professores na Austrália e encontrou níveis de estresse 
psicológico duas vezes maior do que na população em geral. Estudos 
realizados nos EUA (1976), Austrália e Nova Zelândia (1982) e Reino Unido 
(1991), citados pelos mesmos autores, mostraram que um terço dos 
professores avaliados consideram seu trabalho “estressante” ou “muito 
estressante (BARRETO e ASSUNÇÃO, 2003, p. 3-14.) 

  Professores estão adoecendo não só por doenças patológicas, mas 

pelo nível de tensão e estresse de trabalho, alguns são acometidos a sobrecargas 

de trabalho, a uma extensa carga horaria, e níveis de desestruturas familiares dentro 

desse ambiente. Todas essas responsabilidades acabam sobrecarregando mais aos 

professores do que qualquer outro funcionário dentro da escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  O presente estudou pesquisou sobre o motivo de tantos docentes de 

escolas da rede publica de Fortaleza estarem adoecendo tanto nos últimos anos, 

especificamente doenças de transtornos psicológicos, sendo as principais, 

ansiedade, bipolaridade, depressão e esquizofrenia.  

  O objetivo certamente foi além daquilo que esperávamos, pois além, de 

pesquisarmos e descobrirmos sobre as doenças vimos, através de conversas 

informais, pesquisas, o quão grave é a situação dos docentes diante da realidade. 

Podemos observar, os casos de cada um, estudar mais sobre o diagnostico, causas, 

sintomas de cada doença.  

  De acordo com pesquisas realizadas no INSS, podemos comprovar 

quão alarmante é a realidade que estamos vivendo, não somente no nosso estado, 
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mas em outros estados do Brasil, profissionais de psicologia, já tem se alarmado pra 

isso. Com o passar dos anos, a violência tem tomado conta da nossa cidade, sendo 

que ela ficou em uma das sétimas cidades mais perigosas do Brasil. Essa violência 

tem entrado dentro das escolas, afetando o bem-estar de todos que compõe a 

educação. 

  Tudo isso tem sido um dos componentes para doenças psicológicas 

em todos, e principalmente em professores, de acordo com a pesquisas que 

realizamos podemos ver, que alguns docentes se sentem profundamente afetados.  

  Doenças como transtorno de ansiedade que é causada por alto nível 

de estresse, e consequentemente pode causar depressão se não for tratada. 

Transtorno de bipolaridade, mudança de humor, que alguns não veem como uma 

doença, mas que é tão grave como qualquer outra. A esquizofrenia, o paciente 

começa a ter alucinações e com o passar do tempo, pode escutar vozes. 

  Concluímos nosso trabalho, com grande satisfação e gradecendo a 

participação de cada pessoa que contribuiu para este fim. As pesquisas poderão 

comprovar aquilo que estamos buscando, professores adoecendo, e um dos fatores 

que colaboraram para isso, foi a jornada de trabalho, violência dentro da escola. A 

escola é para ser um espaço para formar cidadão, mas isso tem acontecido muito 

pouco na rede pública. O que podemos ver são professores sobrecarregados e 

cansados da jornada longa de trabalho.   
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