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RESUMO 

 

Saúde Ergonômica de Docentes em uma Escola Pública de Anápolis - GO 

 
Introdução: O tema docência vem ocupando lugar destacado nas discussões 

políticas, principalmente no que diz respeito ao seu papel para uma educação de qualidade, 

observando as suas condições de trabalho e as possibilidades deste contribuir na formação 

adequada do indivíduo. Objetivo: Avaliar, através de questionário, o ambiente físico de 

trabalho de um grupo de professores da rede pública na cidade de Anápolis. Trata-se de um 

estudo de caso, fundamentado através de pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, 

além de pesquisa em campo. Método: Trata-se de um estudo experimental, realizado com 36 

docentes de uma escola pública em Anápolis – GO. A técnica usada na pesquisa foi a de 

estatísticas e, para a coleta dos dados, utilizou-se como instrumento um questionário com 10 

perguntas, abordando o tema pesquisado e posteriormente entrevista com esses profissionais 

a fim de entender melhor as respostas. Esperou-se verificar qual o perfil desses profissionais 

em relação à idade e sexo e quais são os maiores problemas enfrentados na execução de seus 

trabalhos. Em um sentido mais amplo, comparou-se o perfil dos profissionais desta 

instituição empresa com os descritos em bibliografia pesquisada em referencial teórico. 

Resultados e Conclusão: Em relação ao perfil dos docentes, 88,9% dos docentes são 

mulheres e 47,3% tem mais que 45 anos. Quase que 60% desses docentes trabalham mais que 

40 horas semanais. Em relação às condições de trabalho, as principais queixas foram em 

relação aos mobiliários e o trabalho excessivo na posição de pé. Esses profissionais se 

queixaram de dores principalmente nos membros superiores e coluna cervical. Desse modo, 

os resultados permitem afirmar que existem deficiências nas condições de infra-estrutura do 

ambiente laboral: ausência de mobiliários, espaço para descanso/repouso, salas de aulas 

inadequadas e cargas de trabalho que afetam a saúde e o desempenho do trabalho docente 

permanecer em pé e manter posição inadequada do corpo. O estudo revelou que os docentes 

expressaram elevadas prevalências de queixas de doença associadas com as cargas de 

trabalho, apontando a necessidade de redefinição de aspectos referentes às condições de 

infra-estrutura, do processo e organização do trabalho da instituição. 

Palavras-chave: Ergonomia, Docência e Saúde.  



4 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

1. História da Docência no Brasil 

 

As Igrejas católicas e protestantes são consideradas as principais responsáveis pela 

instituição escolar no Brasil, sendo que, as primeiras escolas brasileiras estavam voltadas para 

a formação do católico exemplar. Esse modelo de ensino permaneceu no Brasil por um largo 

tempo e o mestre era o responsável imediato e mais visível pela formação do indivíduo. Em 

seguida os protestantes em disputa por fiéis, percebem as crianças como possíveis seguidores 

de seus ensinamentos e também iniciam o exercício da docência. Pinangé1. 

Segundo Falzon2, este método funcionou desde 1549 até 1759, quando os Jesuítas 

foram expulsos por Marques de Pombal e a Família Real se mudou para o Brasil, abrindo 

escolas de Direito e Medicina, Academias Militares e a Biblioteca Real. 

Ainda assim, a educação permaneceu com importância secundária e durante muito 

tempo não houve evolução significativa desse cenário. Apenas com a proclamação da 

República, em 1889, houve uma reforma na educação com o objetivo de transformar o ensino 

em formador de alunos para os cursos superiores e substituir a predominância literária pela 

científica. Marziale3. 

Conforme Falzon2, em 1934, a nova constituição dispõe que educação é direito de 

todos, e, ao longo do tempo até os dias atuais discussões antes voltadas ao direito de se 

receber educação vão sendo substituídas por discussões a respeito da educação de qualidade. 
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2. Trabalho e Ergonomia 

 

As relações entre o trabalho e a saúde se mostram complexas: o ponto de vista mais 

amplamente admitido é que o trabalho prejudica a saúde; um outro ponto de vista menos 

difundido é que saúde é necessária para a realização do trabalho. Mas o trabalho pode ser 

também uma fonte de saúde e de realização pessoal2.  

Mesmo com diversas mudanças e consequentemente avanços introduzidos ao 

trabalho através de novas tecnologias e mudanças na organização do trabalho, ainda assim é 

um desafio a redução nesse ambiente do sofrimento, das doenças e acidentes.Sznelwar4. 

A saúde no trabalho é um conceito em contínua evolução, porque os agravos à saúde 

engendrados pelo trabalho evoluem com o próprio trabalho, e a própria noção de saúde 

evolui2. 

Alexandre5 & Pereira6 dizem que ergonomia é o estudo científico da relação entre o 

homem e seu ambiente de trabalho. E os fatores ergonômicos, são aqueles que incidem no 

comportamento do trabalhador3.  

A ergonomia, através de seus objetivos, suas ferramentas e métodos, permite 

estabelecer um vínculo forte entre trabalho e saúde. A ergonomia visa sem dúvida melhorar a 

eficácia do sistema de trabalho, mas longe de se contentar com evitar o risco de patologias, 

ela procura favorecer a saúde vista como um processo de desenvolvimento. Falzon2. 

Assim, segundo Davis7, a ergonomia tem sido difundida como uma das mais 

importantes estratégias para reduzir os problemas originados por situações de trabalho que 

causam doenças no sistema músculo-esquelético. 

Para a ergonomia, as condições de trabalho são representadas por um conjunto de 

fatores interdependentes, que atuam direta ou indiretamente na qualidade de vida das pessoas 

e nos resultados do próprio trabalho. Marziale3. Assim, seu objetivo fundamental é contribuir 

para a satisfação das necessidades humanas no ambiente de trabalho, incluindo a promoção de 

saúde e de bem-estar5. 

Embora apresentando preocupações presentes em outras áreas do conhecimento, a 

ergonomia do ambiente extrapola as questões puramente arquitetônicas. Para Patterson8 é 

possível melhorar a qualidade de vida e até produtividade através de elementos associados à 

interação do ambiente de trabalho com os usuários, como a agradabilidade, ou seja, a 

sensação de conforto que este pode provocar no usuário. 
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Assim, segundo Patterson8, quando um ambiente físico responde às necessidades dos 

usuários tanto em termos funcionais (físicos) quanto formais (psicológicos) certamente terá 

um impacto positivo na realização das atividades. 

De qualquer maneira, vale ressaltar que ao discutir saúde do trabalhador, não se pode 

desconsiderar o indivíduo como sujeito de suas ações, ativo na produção de sua própria saúde, 

tanto nas relações que estabelece com o meio, como as escolhas que faz para si mesmo. O que 

não significa atribuir ao indivíduo a responsabilidade do processo, mas mostrar a importância 

do trabalhador nesse processo. Muniz9.  

Desse modo, para Muniz9, os problemas de saúde de origem nos modos de 

organização do trabalho estão ligados a alguns erros, que podem ser de estrutura do ambiente 

ou até mesmo de comportamentos inadequados do colaborador. 

As patologias ditas de sobrecarga física estão relacionadas ao porte de cargas 

pesadas, aos movimentos repetitivos, posturas prejudiciais, vibrações intensas e agressões 

sonoras. Entre elas os distúrbios ósteomusculares, têm um crescimento muito nítido. Atingem 

evidentemente trabalhadores efetuando tarefas repetitivas e submetidos a constrangimentos 

temporais. Falzon2 & Davis7. 

Segundo Davis7, determinadas posturas e movimentações adotadas por um 

trabalhador repetidamente, durante anos, pode afetar a sua musculatura e a constituição ósseo-

articular, principalmente a coluna e dos membros, resultando, em curto prazo, em dores que 

se prolongam além do horário de trabalho. Em longo prazo, podem resultar em lesões 

permanentes e deformidades.  

Entre essas deformidades, esse autor cita, enfermidades da coluna vertebral, 

levantando a importância de ressaltar que o desenvolvimento de problemas na coluna 

vertebral é mais comum em determinadas ocupações, estando associado especialmente a 

fatores ergonômicos e traumáticos. 

Além do ambiente físico, os impactos podem ser diferentes ergonomicamente 

quando tratamos de pessoas de diferentes idades e sexo. 

Segundo Ilda10, os homens apresentam os ombros mais largos, tórax maior, com 

clavículas mais longas e escápulas mais largas, com quadril relativamente mais estreito. As 

cabeças são maiores, os braços mais longos e os pés e mãos são maiores. Já as mulheres têm 

os ombros relativamente estreitos e o tórax menir e mais arredondados. A diferente de estatura 

entre homens e mulheres pode ser de 6 a 11%. Além disso, há uma proporção significativa da 

proporção músculo/gordura. Os homens têm proporcionalmente mais músculos que gorduras 

e ainda a localização da gordura é diferenciada. 
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As variações intra-individuais são aquelas que ocorrem durante a vida. Pode-se dizer 

que o ser humano sofre contínuas mudanças físicas durante toda a vida. Há uma alteração de 

tamanho, proporções corporais, forma e peso. Em algumas fases, como durante a infância e 

adolescência, essas mudanças se aceleram. Na fase de crescimento, as proporções entre os 

diversos segmentos do corpo de alteram. Ilda10. 

Para Pereira6, a estatura atinge o ponto máximo em torno dos 20 anos, e permanece 

praticamente inalterada até os 50 anos. Entretanto, entre os 50 e 60 anos todas as dimensões 

lineares começam a decair. Outras medidas, como o peso e a circunferência dos ossos podem 

aumentar.  

O autor ainda afirma que, durante o envelhecimento, observa-se uma gradativa perda 

de força e mobilidade, tornando os movimentos musculares mais fracos, lentos e de amplitude 

menor. Isso se deve aos processos de perda da elasticidade das cartilagens e da calcificação. 

Pode ocorrer também a osteoporose , que aumenta a fragilidade dos ossos. A força de uma 

pessoa de 70 anos equivale à metade de uma de 30 anos. Contudo o sistema nervoso degenera 

com uma velocidade menor, podendo haver um mecanismo de compensação na perda do 

sistema muscular. Além dessas variações que acompanham a pessoa ao longo da vida, 

existem também as variações decorrentes das etnias e genética, que devem diferenciar os 

indivíduos de uma mesma população. 
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3. Docência e Saúde Ergonômica 

 

O tema docência vem ocupando lugar destacado nas discussões políticas, 

principalmente no que diz respeito ao seu papel para uma educação de qualidade, observando 

as suas condições de trabalho e as possibilidades deste contribuir na formação adequada do 

indivíduo. 

Segundo Souza11, inúmeros estudos demonstram uma crescente precarização e 

deterioração das condições laborais dos docentes: desvalorização do trabalho, baixos salários, 

múltiplos empregos, formação deficiente, postura corporal inadequada, infra-estrutura 

precária de recursos materiais e humanos. 

Penna12, em sua pesquisa com professores de uma escola pública, observou como 

principais problemas levantados pelos docentes no desempenho de suas atividades a 

indisciplina dos alunos; a falta de autonomia dentro do ambiente escolar; problemas com o 

espaço físico e seus mobiliários; além de, em sua maioria, cumprirem carga horária maior que 

8 horas diárias. 

Em relação ao espaço físico e precariedade dos materiais utilizados, Penna12 

descreve quais são os principais problemas relacionados: espaços confinados, pouca 

ventilação, goteiras, barulhos e mobiliários inadequados.  

Desse modo, o docente cada vez mais se vê diante de inúmeras situações às quais 

precisa se adaptar, principalmente em relação ao ambiente em que estão submetidos, 

comprometendo assim, a qualidade de seu trabalho e mais, sua saúde e bem estar. 

Para Thielle13, embora os profissionais docentes atualmente tenham uma maior 

preparação, a precariedade em muitos ambientes escolares tem forçado uma tentativa de 

adaptação desses profissionais e, a longo prazo, tirado muito profissionais das salas de aulas 

com problemas de saúde ocupacional.  

Nesse contexto, o objetivo deste artigo foi avaliar, através de questionário, o 

ambiente físico de trabalho de um grupo de professores da rede pública na cidade de 

Anápolis.  
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CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma análise descritiva, fundamentado através de bibliográfica em livros, 

artigos científicos, além de pesquisa em campo.  

Pretendeu-se reunir dados, tanto da pesquisa de campo quanto da pesquisa 

bibliográfica confrontando as informações de ambas as fontes, a fim de avaliar a saúde 

ergonômica de docentes em uma escola pública. 

O trabalho passou por análise do comitê de ética interno da faculdade Anhanguera 

de Anápolis, após a aprovação os participantes da pesquisa assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Os dados foram coletados em uma escola pública no centro da cidade de Anápolis. 

Nesta instituição trabalham 90 docentes no ensino fundamental e médio. No total a escola 

conta com mais de 2.600 alunos entre o 6º do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, 

nos horários matutino, vespertino e noturno. 

A pesquisa foi realizada com 36 profissionais que trabalham na instituição, no 

período matutino, que lecionam para o Ensino Médio. A facha etária dos docentes é entre 25 e 

63 anos, de ambos os sexos. 

Para a coleta dos dados, utilizou-se como instrumento um questionário com 10 

perguntas, abordando o tema pesquisado e posteriormente foi realizada uma entrevista com 

esses profissionais a fim de entender melhor as respostas citadas, e foram aplicados no 

momento de intervalo desses docentes de modo individual e sem identificação. 

Posteriormente realizou-se a tabulação dos dados coletados, por meio da técnica de 

estatística. E para melhor visualização dos resultados obtidos, os resultados foram traduzidos 

em gráficos. Foram analisados de modo a identificar um perfil comum aos docentes que a 

escola dispõe, quais suas principais dificuldades no ambiente de trabalho, além de verificar a 

proximidade desses dados com os que a literatura descreve. 

Esperou-se verificar qual o perfil desses profissionais em relação à idade e sexo e 

quais são os maiores problemas enfrentados na execução de seus trabalhos.  

Pretendeu-se analisar os dados de modo a se construir, elaborar e sugerir alternativas 

que visem melhorar a atuação desses profissionais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

 
                               Gráf. 01. Demonstra o sexo entre os 36 entrevistados. 

 

Em relação a sexo, conforme o Gráfico 01, pode-se observar que a maioria dos 

docentes dessa instituição trata-se de mulheres. 

Penna12 diz que, a função de ensinar, especialmente para as primeiras séries da 

escolarização básica, constituiu-se historicamente como função feminina. Ainda na 

atualidade, dentre os professores brasileiros, 81,3% são mulheres, com predominância nos 

segmentos iniciais da escolarização. 

Para Pinangé1, a profissão docente ser predominantemente feminina é um dos 

motivos pelo qual a profissão ainda é desvalorizada. Segundo o autor as profissões 

predominantemente femininas estão em sua maioria, atreladas aos papéis de mãe e de 

cuidadora, sendo consideradas de fácil execução e por isso mal remuneradas. 

Falzon2 observa que as mulheres estão concentradas no setor de serviços pessoais, 

enquanto os homens são encontrados nos setores primário e secundário. 

No universo da docência, a presença masculina ainda predomina em espaços 

decisórios de poder, via de regra são eles que ocupam as reitorias, os ministérios e secretarias 

de educação, o que garante a mulher um lugar de subalternidade mesmo num espaço 

majoritariamente ocupado por elas. Maeda15. 
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          Gráf. 02. Demonstra a facha etária entre os 36 entrevistados. 

 

Em relação à idade desses profissionais, conforme o Gráfico 02, pode-se observar 

que a maioria dos docentes tem mais que 45 anos, levando em consideração que o docente 

mais jovem tem 20 anos de idade, e o mais velho 63 anos de idade, o que vai de encontro com 

pesquisa realizada por Penna12. Em sua pesquisa 85% dos docentes tinham acima de 41 anos. 

Muito provavelmente esses dados se devem à desvalorização crescente da profissão 

nas últimas décadas, se mostrando assim uma profissão pouco atrativa aos jovens. Para 

Tartuce14, essa atratividade declina devido o professor ser mal remunerado, ter condições 

ruins de trabalho, cada vez mais difíceis situações de enfrentamento com os alunos e baixo 

reconhecimento social. 

De uma maneira geral, o envelhecimento é a inscrição do tempo em cada indivíduo. 

É marcado por transformações biológicas, psicológicas e sociais nas idades extremas, mas 

também durante o período dito da “vida ativa”. Para Falzon2, é observada no processo de 

envelhecimento uma diminuição da capacidade de esforço físico intenso e da mobilidade 

articular, além de uma fragilização do equilíbrio do corpo. 
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          Gráf. 03. Demonstra a carga horaria semanal entre os 36 entrevistados. 

 

Em relação ao Gráfico 03, nota-se que a maioria dos profissionais trabalham mais 

que 40 horas semanais. 

O tempo de presença dos assalariados no seu posto de trabalho normalmente fica 

sujeito às necessidades da empresa ou local de trabalho. No entanto, considera-se algumas 

temporalidades que caracterizam a utilização dos recursos físicos, mentais e psíquicos do ser 

humano e a inscrição nos contextos sociais da vida cotidiana e da história pessoal dos 

profissionais2. 

Segundo Iida10, o que se pode dizer do ponto de vista ergonômico, é que as jornadas 

superiores a 8 ou 9 horas diárias de trabalho são menos produtivas. As pessoas que precisam 

trabalhar além disso e costumam reduzir o seu ritmo durante a jornada normal, afim de 

acumular reservas de energia corporal para suportar as horas extras. Além disso, há uma 

correlação direta do volume de horas extras com problemas como doenças e absenteísmo. 
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                     Gráf. 04. Demonstra o Espaço físico e Mobiliários entre os 36 entrevistados. 

 

Em relação ao Gráfico 04, entende-se que a maior insatisfação dos docentes está 

relacionada aos mobiliários inadequados. A segunda maior insatisfação é em relação à altura 

do quadro negro. 

Durante as entrevistas os principais problemas levantados em relação ao espaço 

físico e mobiliários foram: 

• Cadeira com assento e encosto desconfortável; 

• Mesa provoca desconforto e má postura pois, muito baixa, estrutura metálica 

sob a mesa que impede o completo encaixe das pernas, com que os 

professores necessitem ficar com a cadeira lateral à mesa, e por consequência 

ficar com o corpo virado em relação à mesa; 

• Quadro negro muito alto, o que obriga os professores a permanecerem por 

muito tempo com o braço num ângulo maior que 90º. 

 

Segundo Iida10, uma mesa muito baixa causa inclinação do tronco e cifose lombar, 

alimentando a carga sobre o dorso e o pescoço, provocando dores. Além disso, a altura 

inferior da superfície de trabalho é importante para acomodar as pernas e permitir a sua 

mobilidade. Assim, deve haver um vão de 20 cm, no mínimo, entre o assento e a parte inferior 

do tampo da mesa, para permitir a acomodação das pernas. 

Pereira11 também afirma que é importante que sob a mesa haja espaço para 

movimentação das pernas. É recomendável que a mesa tenha regulagem de altura, porém, 

quando esta for fixa, deve possuir altura entre 74 e 76 centímetros. Além disso, o autor 

destaca que, quando o trabalhador está sentado, ocorre o aumento da pressão do disco 
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intervertebral. Um apoio dorsolombar reduz a pressão dos discos e quanto mais inclinada para 

trás estiverem as costas, menor será a pressão. 

O mobiliário presente na escola não é bom do ponto de vista ergonômico. Existem 

boas cadeiras e carteiras escolares, porém são economicamente inviáveis11.  

Em relação ao movimento de escrever ao quadro negro, pode-se constatar, através do 

relato dos profissionais participantes que estes exercem por longo tempo e com movimentos 

repetitivos essa atividade. Além de, segundo eles, ficarem por tempo significativo com o 

braço num ângulo maior que 90º em relação ao corpo. 

Segundo Pereira6, a elevação dos braços é considerada agressiva, em especial se for 

realizada durante longos períodos de tempo e envolver um trabalho muscular estático. Os 

ombros são bastante solicitados, quer em situações laborais como no próprio dia-a-dia e 

devido à complexidade desta articulação os problemas tornam-se complicados. As tarefas 

repetitivas podem influenciar as fibras dos ligamentos produzindo-se uma instabilidade 

articular aumentando o risco de lesão, sendo o período de recuperação prolongada, devido à 

fraca irrigação que possuem. 

Conforme relata Muniz9, em sua pesquisa realizada com profissionais de uma 

Universidade em São Paulo, 29,53% dos afastamentos destes estão relacionados a doenças do 

sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, com destaque para a LER/DORT, o que 

provavelmente se relaciona aos movimentos repetitivos da escrita a longo prazo. 

O uso excessivo da articulação do ombro, pode haver inflamação e, eventualmente, 

com a inflamação depósito de cálcio nesse tendão, e mais tarde interfere no movimento do 

ombro. Se isso persiste, os músculos poderão atrofiar ou degenerarem9. 

Em relação ao Espaço Físico houve baixo índice de insatisfação, o que nos mostra 

que esta instituição apesar dos demais problemas apresenta bom espaço físico. 
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          Gráf. 05. Demonstra local da dor entre os 36 entrevistados. 

 

Em relação ao Gráfico 05, foi observado que 25 docentes afirmaram sentir dores 

musculares frequentemente.  

Esse elevado índice provavelmente se deve às condições de trabalho desses 

profissionais em relação a mobiliários inadequados, tempo de exposição nessas condições e 

idade. 

Conforme Maeda15 a degeneração dos tendões ocorre como parte de um processo de 

envelhecimento progressivo do deste. Desse modo, entende-se que os profissionais com idade 

maior, em condições de risco, podem estar mais expostos a problemas ósteomusculares. 

Como discutido anteriormente, 17 profissionais participantes tem idade superior a 45 

anos, o que leva a crer que estão mais propícios a desenvolver, nas condições de trabalho 

citadas os problemas de saúde relacionados.  

 

 
      Gráf. 06. Demonstra o local da dor entre os 36 entrevistados.  



16 
 

 

 

Conforme observado no Gráfico 06, 25 docentes dos 36 participantes, relataram 

sentir dor em algum seguimento do corpo. Os locais mais frequentes de dor são nos membros 

superiores e coluna cervical. Em seguida, percebemos como maior queixa de dor os membros 

inferiores e coluna lombar, seguidos por apenas membros superiores ou apenas membros 

inferiores. 

Segundo Alexandre5, determinadas posturas e movimentações adotadas por um 

trabalhador repetidamente, durante anos, pode afetar sua musculatura e sua constituição 

ósseo-articular, principalmente da coluna e dos membros, resultando, em curto prazo, em 

dores que se prolongam além do horário de trabalho. Em longo prazo podem resultar em 

lesões permanentes e deformidades. 

Segundo este autor, entre essas afecções estão incluídas as enfermidades da coluna 

vertebral sendo que as dores e queixas crônicas relacionadas com a coluna vertebral 

constituem um complexo desafio para a Saúde Ocupacional. Ele ainda ressalta a importância 

de ressaltar que o desenvolvimento de problemas na coluna vertebral é mais comum em 

determinadas ocupações, estando associado especialmente a fatores ergonômicos e 

traumáticos5. 

Desse modo, as dores sentidas nos membros superiores e coluna cervical se devem 

aos movimentos repetitivos de escrita e principalmente devido a má postura ao escrever no 

quadro negro, atividade que exige que o docente permaneça por longo tempo na posição de 

pé, com o braço elevado acima de 90º em relação ao corpo e ainda com o pescoço estendido. 

Segundo Isosaki16, a alta prevalência de dores encontradas nos membros inferiores e 

lombar podem ser atribuídas à postura em pé. A postura, as condições ambientais, o volume 

de trabalho monótono e repetitivo e em ritmo intenso são fatores que contribuem para o 

desencadeamento ou agravamento de transtornos circulatórios nos membros inferiores. Na 

região cervical, a prevalência observada, pode estar relacionada às tarefas que exigem 

manutenção da flexão de pescoço e/ou número de movimentos excessivos de flexão, 

extensão, rotação e inclinação de pescoço. 
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                         Gráf. 07. Demonstra o Tempo na posição ortostática entre os 36 entrevistados. 

 

 

Em relação ao tempo na posição de pé que é exposto no Gráfico 07,a 16 dos 36 

docentes que responderam ao questionário, permanecem mais que 50% do tempo de trabalho 

em pé. 

Segundo Pereira6, o trabalho sentado apresenta-se como ideal sob o ponto de vista do 

gasto energético, porém promove distúrbios osteomusculares e contribui para o sedentarismo. 

De acordo com Carvalho17, posturas desfavoráveis provocam um aumento de fadiga no 

trabalhador e levam, ao longo do tempo, a lesões graves.  

Alexandre5 enfatiza que a posição em pé em um mesmo local por longo tempo não 

só causa fadiga muscular como também um desconforto que é produzido por um retorno de 

sangue venoso insuficiente. Além disso, a posição ortostática é altamente fatigante porque 

existe muito trabalho estático da musculatura envolvida para manter essa posição.  
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CONCLUSÃO  

  

Nesse estudo, de forma semelhante a outros, os resultados permitem afirmar que 

existem deficiências nas condições de infra-estrutura do ambiente laboral: ausência de 

mobiliários, espaço para descanso/repouso, salas de aulas inadequadas e cargas de trabalho 

que afetam a saúde e o desempenho do trabalho docente permanecer em pé e manter posição 

inadequada do corpo. O estudo revelou que os docentes expressaram elevadas prevalências de 

queixas de doença associadas com as cargas de trabalho, apontando a necessidade de 

redefinição de aspectos referentes às condições de infra-estrutura, do processo e organização 

do trabalho da instituição. 

A profissão do docente solicita reflexões pertinentes ao desafio que o trabalho desse 

profissional representa ou deveria representar para a sociedade. O professor, antes, era visto, 

no seu papel social, como essencial à sociedade, hoje, luta pela valorização e reconhecimento 

do seu trabalho Souza11. 

Assim, é importante que haja uma preocupação por parte das instituições e governo 

em oferecer um ambiente de trabalho adequado à saúde desses docentes. Entretanto vale 

ressaltar que unido a isso é primordial o compromisso do profissional em buscar 

comportamentos adequados à sua saúde. 

 

Recomendações para escola: 

 

Assim recomenda-se que sejam trocados os mobiliários utilizados por materiais mais 

adequados às atividades dos docentes: 

• Cadeiras estofadas tanto no assento quanto no encosto, de modo a oferecer 

maior comodidade; 

• Encostos de cadeira com um ângulo em 110º propiciando menor compressão 

dos discos intervertebrais; 

• Cadeiras com altura regulável; 

• Mesas com altura entre 74 e 76 cm, permitindo um completo encaixe e 

movimentação das pernas; 

• Quadro negro com altura ajustável; 
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• Utilização mais freqüente de equipamentos como data show e retroprojetor a 

fim de minimizar o uso do quadro negro e evitar os movimentos repetitivos 

de escrita; 

Além dos equipamentos adequados, é recomendado que o docente alterne momentos 

sentado e de pé e que quando de pé, evite permanecer de modo estático. Essa medida deve 

expor menos o docente em condições de risco. 

É importante que sejam feitos intervalos entre as aulas, que podem ser de 5 minutos 

de modo a promover descanso e repouso dos membros e articulações mais utilizados durante 

as atividades. 

Outra recomendação é inserção da ginástica laboral como prática diária desses 

profissionais. Conforme afirma Grande18, no Brasil, uma das formas mais utilizadas de 

intervenção no trabalho, com intuito de prevenção de doenças e promoção da saúde, é a 

ginástica laboral. Ela tem características de preparação muscular para o trabalho, pausa, 

correção postural ou relaxamento muscular. Além disso a Ginástica Laboral contribui no 

aumento da produção, na redução do absenteísmo, na prevenção de doenças ocupacionais e na 

melhoria de qualidade de vida dos trabalhadores. 
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ABSTRACT 

 

Ergonomic Health of Public School Teachers in Anápolis - GO 

 

Introduction: The subject teaching has occupied a prominent place in policy discussions, 

particularly with regard to their role in quality education, observing their working conditions 

and the possibilities of contributing to the adequate training of the individual. Objective: To 

evaluate, through a questionnaire, the physical working environment of a group of public 

school teachers in the city of Annapolis. This is a case study, based on literature through 

books, papers, and research in the field. Method: This is an experimental, descriptive and 

quantitative, carried out with 36 teachers in public schools in Annapolis - GO. The technique 

used was to research and statistics for the data collection instrument was used as a 

questionnaire with 10 questions, addressing the topic researched and later interviews with 

these professionals in order to better understand the answers. He waited to see what the 

profile of these professionals in relation to age and sex and what are the biggest problems 

faced in performing their jobs. In a broader sense, we compared the profile of professionals 

in this institution with the company described in the theoretical literature surveyed. Results 

and Conclusion: Regarding the profile of teachers, 88.9% of teachers are women and 47.3% 

have more than 45 years. Almost 60% of these teachers work more than 40 hours weekly. 

Regarding working conditions, the main complaints were in relation to securities and 

overwork in the standing position. These professionals mainly complained of pains in the 

arms and spine. Thus, the results have revealed that there are deficiencies in the 

infrastructure conditions of the workplace: no furniture, space for rest / sleep, inadequate 

classrooms and workloads that affect health and performance of teaching remain standing 

improper position and maintain the body. The study found that teachers expressed a high 

prevalence of complaints of illness associated with workloads, indicating a need for 

redefinition of aspects regarding the conditions of infrastructure, process and organization of 

work of the institution. 

Keywords: Ergonomics, Teaching and Health 
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ANEXO 01 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
SAÚDE ERGONÔMICA DE DOCENTES EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE 

ANÁPOLIS – GO 
 
I - O presente estudo tem como objetivo avaliar através de questionário, o ambiente 
físico de trabalho de um grupo de professores da rede pública na cidade de 
Anápolis. E será realizado pela aluna Lusa Wagna Menezes do curso de Ergonomia, 
Saúde e Trabalho do Centro de Estudos Avançados e Formação Integrada, sob a 
orientação da Professora Monica Tereza Ruocoo Alcauza. 
II – Você responderá a um questionário e a uma entrevista individual, que avaliará o 
ambiente físico de trabalho e qualidade de vida.  
III –  A qualquer momento você pode desistir da participação na pesquisa. 
IV – Os dados obtidos com as respostas do questionário poderão ser publicados, 
mas seus dados pessoais serão mantidos em sigilo.  

 

 
Eu, __________________________________________, após ter recebido 
informações sobre o estudo SAÚDE ERGONÔMICA DE DOCENTES EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA DE ANÁPOLIS – GO, por meio da carta informativa lida por mim 
ou por terceiro, declaro que ficaram claros os objetivos do estudo, os procedimentos 
a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes.  Não tendo nenhuma dúvida a respeito da pesquisa, concordo 
voluntariamente em participar deste estudo, o qual poderei deixar de participar a 
qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos, ou perda de qualquer benefício 
que eu possa ter adquirido. 
  
 
 
___________________________________              Data: ____/____/____ 
Assinatura do indivíduo/ representante legal 
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ANEXO 02 

 

Ficha de Coleta de Dados 

 

1 – Sexo 
(   ) Feminino  (   ) Masculino 
 
2 – Idade: _____ 
 
3 – Altura: _____ 
 
4 – Peso: _____ 
 
5 – Qual sua carga horária semanal de trabalho? _____ 
 
6 – Qual seu nível de satisfação em relação à adequação de sua cadeira e mesa de trabalho, 
considerando sua altura, mobilidade, conforto e regulagem? 
(   ) 0 Muito Satisfeito 
(   ) Satisfeitos 
(   ) Pouco Satisfeitos 
(   ) Insatisfeitos 
 
7 – Qual o seu nível de satisfação em relação à adequação do quadro negro utilizado por você, 
à sua altura? 
(   ) Muito Satisfeito 
(   ) Satisfeitos 
(   ) Pouco Satisfeitos 
(   ) Insatisfeitos 
 
8 – Você sente dores musculares em alguma parte do corpo? Se sim, qual? 
(   ) Sim   (   ) Membros Superiores 
(   ) Não   (   ) Membros Superiores e Coluna Cervical 

(   ) Membros Inferiores e Coluna Lombar 
(   ) Membros Inferiores 
(   ) Outros 

 
9 – Quanto do seu tempo de trabalho você permanece na posição de pé? 
(   ) Até 30% 
(   ) Entre 30 e 50% 
(   ) Entre 50 e 70% 
(   ) Mais que 70% 
 
10 – Qual seu nível de satisfação em relação ao espaço físico para execução de suas 
atividades e quantidade de alunos? 
(   ) Muito Satisfeito 
(   ) Satisfeito 
(   ) Pouco Satisfeitos 
(   ) Insatisfeitos 


