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RESUMO - A Ginástica Laboral tem sido utilizada como uma forma de prevenção de doenças 

ocupacionais e promoção da saúde docente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de vida 
e sintomas osteomusculares de docentes e efeitos de um programa de ginástica laboral (PGL), 
minimizando possíveis doenças ocupacionais, oferecendo um programa de atividade física no 
ambiente de trabalho e, desta forma, contribuir para promoção da saúde docente.  O público alvo 
foram docentes da Educação Básica do Colégio Estadual Paulo Leminski, Curitiba/PR, convidados a 
participar de um programa de ginástica laboral no ambiente escolar, durante seu período de hora-
atividade. Como estratégias metodológicas o projeto foi conduzido em cinco etapas: 1) apresentação 
do projeto na semana pedagógica aos professores, equipe pedagógica e funcionários do Colégio 
Estadual Paulo Leminski com palestra de conscientização e sensibilização quanto à participação no 
programa de ginástica laboral; 2) mapeamento de sintomas osteomusculares e do nível de qualidade 
de vida do grupo, por meio de aplicação de instrumentos específicos para este fim (Questionário 
Nórdico e SF36, respectivamente);  3) programa de ginástica laboral conduzido ao longo de 10 
semanas; 4) reavaliação do grupo participante, utilizando-se os mesmos instrumentos; e 5) 
elaboração de folder didático com sugestões de atividades de autocuidado para a promoção da 
saúde docente por meio da ginástica laboral, para que os mesmos possam continuar e multiplicar a 
estratégia. Participaram da pesquisa 50 professores de ambos os sexos, dos quais 27 responderam 
aos questionários. Com base no Questionário Nórdico observou-se que todos os participantes 
apresentaram dor em alguma região anatômica do corpo. Os segmentos mais afetados foram parte 
inferior das costas (61%), seguido por resultado positivo para dor no pescoço (56%), parte superior 
das costas (52%), tornozelo e pés (48%),  punho/mãos (46%) e  joelho e ombro (44%).  
Com o resultado do questionário SF36, com itens relacionados à saúde durante as últimas 4 
semanas constatou-se que, apesar de 53% responderem ter a saúde boa, 41% disseram que 
realizaram menos tarefa do que gostariam por algum problema físico e 48% por algum problema 
emocional. Os resultados mais significativos para o grupo que cumpriu o protocolo do PGL, foi  em 
relação ao ítem sobre o estado de saúde, inicialmente foi de 80% para saúde boa e 20% muito boa e 
no final do programa o percentual foi de 60% para a saúde boa, 20% muito boa e 20% disseram ter a 
saúde excelente. No questionário Nórdico houve uma melhora em relação aos últimos 12 meses 
onde 60% apontaram dor, formigamento/dormência nos ombros e 40% pescoço no início do PGL,  e 
no final este percentual foi de 40% para os ombros e nenhum problema no pescoço. Em relação aos 
mesmos problemas nos últimos 7 dias, no início do PGL 20% dos sujeitos tiveram dor, 
formigamento/dormência nos ombros e no pescoço e no final nenhum sujeito apresentou estes 
sintomas. 
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Nunca se falou tanto em qualidade de vida e saúde como nos últimos tempos. 

O que antes era apenas motivo de preocupação ou modismo, hoje se tornou 

necessidade, pois o ser humano atualmente é submetido a uma quantidade 

avassaladora de pressões e responsabilidades consequentes do novo estilo de vida 

ditado por novas tecnologias e economia globalizada. A evolução permitiu o 

desenvolvimento, gerando no nosso cotidiano mais conforto e comodidades. Porém, 

as diferentes tecnologias que facilitam o dia-a-dia, também prendem a afazeres que 

ocupam o nosso tempo, diminuindo ou eliminando o lazer e a atividade física.  

Um programa de exercícios voltado para melhora da qualidade de vida não 

foca apenas a prática de atividades físicas, mas incentiva a mudança do estilo de 

vida de seus participantes quanto aos hábitos alimentares e valorização das horas 

de lazer. Os benefícios fisiológicos e psicológicos destes programas auxiliam 

também seus participantes a alcançar um balanço físico e mental ideal para o 

desempenho das atividades sociais e de trabalho. 

A Ginástica Laboral (GL) é um exemplo de programa que pode evitar várias 

situações em favor do trabalhador e da empresa/instituição. Em nosso caso 

concreto, ao propor a inserção da Ginástica Laboral no contexto escolar visando 

promover saúde e a qualidade de vida docente, temos embasamentos que 

favorecem e defendem essa inserção de forma positiva, afinal a maior queixa dos 

professores está atrelada ao estresse contínuo vivido por esses profissionais e às 

doenças osteomusculares. 

Estudos recentes confirmaram definitivamente que a inatividade física é um 

fator de risco dominante para o aparecimento de uma série de doenças, estando no 

mesmo nível ou acima de fatores como o fumo, obesidade, pressão arterial e 

colesterol elevado.  

Lima (2007) define a GL com abordagem ergonômica: a prática de 

exercícios físicos realizada coletivamente durante a jornada de trabalho, prescrita de 

acordo com a função exercida pelo trabalhador, tendo como finalidade a prevenção 

de doenças ocupacionais e promovendo o bem estar individual por intermédio da 

consciência corporal. Consiste em conhecer, respeitar, amar e estimular o seu 

próprio corpo. 

Além de manter e/ou recuperar a capacidade dos movimentos naturais das 

pessoas, a GL também é uma prática em que o trabalhador tem a oportunidade de 



 

 

vivenciar momentos de lazer, descontração e qualidade de vida, realizado de forma 

espontânea no próprio horário e ambiente de trabalho (MENDES; LEITE, 2004).  

Os fatores ergonômicos e psicossociais decorrem da organização e gestão do 

trabalho, sendo impactados, por exemplo, pela utilização de equipamentos, 

máquinas e mobiliário inadequados, levando a posturas e posições incorretas; locais 

adaptados com más condições de iluminação, ventilação e de conforto para os 

trabalhadores; trabalho em turnos e noturno; monotonia ou ritmo de trabalho 

excessivo; exigências de produtividade; relações de trabalho autoritárias; falhas no 

treinamento e supervisão dos trabalhadores; movimentos repetitivos; situações de 

estresse físico e emocional, entre outros. Diante da possibilidade de tais riscos 

permitirem o desenvolvimento de doenças profissionais, foi lançado nos últimos 

anos duas importantes políticas pelo Ministério da Saúde, com intuito de balizar 

ações para promover a saúde dos trabalhadores. São elas a Política Nacional de 

Promoção à Saúde (BRASIL, 2010) e a Política Nacional de Segurança e Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora (BRASIL, 2012). 

Em síntese, tais políticas propõem a implantação e implementação de 

programas reconhecendo na Promoção da Saúde a melhoria da qualidade de vida e 

saúde, garantindo que o trabalho seja realizado em condições que contribuam para 

a realização pessoal e social dos trabalhadores e sem prejuízo para sua saúde, 

integridade física e mental. 

Dentre as doenças que acometem os professores mais comumente 

relatadas na literatura estão: DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho), desvios posturais e a Síndrome de Burnout. Entende-se por DORT a 

doença caracterizada por vários sintomas concomitantes ou não, que podem 

envolver: dor, parestesia, sensação de peso, fadiga muscular principalmente na 

região do ombro, da coluna cervical, articulação do punho e membros superiores, 

podendo acometer os membros inferiores em menor escala, e correspondem as 

afecções osteomusculares isoladas ou combinadas, com ou sem degeneração dos 

tecidos (SALIM, 2003). 

As lesões e/ou alterações osteomusculares mais comuns entre os 

professores são a hiperlordose cervical e lombar, a cervicobraquialgia, a 

lombociatalgia, as algias vertebrais, a bursite do ombro, a escoliose, as 

tendinopatias do punho e as síndromes compressivas do complexo punho-

antebraço. Estas lesões e/ou alterações osteomusculares provocam dores, 



 

 

parestesias, limitações funcionais, inflamação, diminuição da força muscular, tensão 

muscular, retrações musculares e limitações articulares, cãibras, cefaleia, problemas 

circulatórios, irritabilidade geral e estresse orgânico e mental (DELIBERATO- 2002).  

Outra condição frequente entre docentes é relacionada aos desvios 

posturais, destacando-se a lordose – curvatura da coluna considerada normal nas 

regiões lombar e cervical – que pode representar problemas quando se transforma 

em hipolordose - quando a curva está diminuída, também denominada retificação - 

ou hiperlordose - aumento da curvatura. Caracteristicamente, a dor nas costas em 

pessoas com aumento da lordose lombar ocorre durante as atividades que envolvem 

a extensão da coluna lombar, como o ficar em pé por muito tempo.  

Outra curvatura da coluna é denominada cifose, que se localiza nas regiões 

dorsal/torácica (flecha) e sacral. Quando em níveis anormais, a cifose é definida 

como aumento anormal da concavidade posterior da coluna vertebral, formando a 

“corcunda” ou hipercifose. Má postura, más formações e o condicionamento físico 

insuficiente são as causas mais importantes dessa deformidade. Já a escoliose é um 

desvio da coluna vertebral vista no plano frontal, para a esquerda ou direita, 

resultando em um formato de "S" ou "C". Pode ser causada por inúmeras doenças, 

inclusive com origens ocupacionais. 

Em uma pesquisa realizada por Mango et al. (2012)  para analisar os 

sintomas osteomusculares de professores do ensino fundamental da cidade de 

Matinhos (PR) verificou-se  que os professores apresentaram elevada prevalência 

de sintomas osteomusculares na região lombar (51,5%),  ombro (49,2%), pescoço 

(47,6%) e na região dorsal (49,2%), os quais, por sua vez, provocaram o 

impedimento de realizar atividades cotidianas. Nessa pesquisa foram avaliados 126 

professores (120 mulheres e seis homens, 38,6 ± 9 anos) por meio de um 

questionário contendo dados gerais e ocupacionais e pelo questionário nórdico. 

Em Salvador, Bahia, foi realizado um estudo para verificar as condições de 

trabalho e saúde de professores da rede particular de ensino desse município 

objetivando identificar possíveis associações entre os mesmos, utilizando um 

questionário para a coleta de informações. Foram estudadas 58 escolas e 573 

professores. As características mais frequentes apontadas pelos professores sobre 

suas condições de trabalho foram: esforço físico elevado, exposição ao pó de giz, 

fiscalização contínua do desempenho e ritmo acelerado de trabalho. As queixas de 

doenças mais frequentes foram: dor na garganta, dor nas pernas, dor nas costas, 



 

 

rouquidão e cansaço mental. As características do trabalho associadas 

estatisticamente às queixas de doenças foram em ordem decrescente: salas 

inadequadas, trabalho repetitivo, exposição ao pó de giz, ambiente de trabalho 

estressante, ritmo acelerado de trabalho, desempenho das atividades sem materiais 

e equipamentos adequados e posição de trabalho incômoda (NETO, et al., 2000). 

Um estudo feito no Centro Universitário de Brusque- SC, a fim de identificar a 

prevalência de dor osteomuscular entre funcionários administrativos da própria 

universidade, observou-se que, dos 41 colaboradores, 83% apresentaram dor em 

alguma região anatômica do corpo, sendo que 64% destes já tiveram que se afastar 

do trabalho por causa da dor (HUGUE; JUNIOR, 2011). 

Outra doença muito comum entre os docentes é a Síndrome de Burnout 

chamada também de síndrome do esgotamento profissional e se caracteriza pela 

exaustão emocional, desânimo e a depressão. Existem muitos fatores que 

contribuem para desencadear tal doença, como alunos barulhentos/ violentos e/ou 

com déficit de aprendizagem, baixos salários.  

A Síndrome de Burnout – do inglês burn (queima) e out (para fora, até o 
fim), É também chamada de síndrome do esgotamento profissional 
justamente porque a pessoa é consumida física e emocionalmente pelo 
próprio objeto de trabalho. Sendo que os sintomas mais frequentes das 
pessoas que são acometidas pela doença, são exaustão física e emocional, 
sensação de perda de energia, de fracasso profissional e de esgotamento. 
Muitos profissionais sofrem com esta doença, principalmente os docentes e 
profissionais da saúde pela alta demanda emocional exigida nestas 
profissões (BEZERRA LEITE, 2008, p. 38). 

Todo e qualquer movimento na tentativa de minimizar a fragilidade docente 

aos problemas emocionais inerentes ao seu trabalho tornam-se uma medida 

preventiva no sentido de evitar esta síndrome. É muito importante que as estratégias 

para lidar com o estresse no ambiente de trabalho tenham o apoio dos colegas e da 

direção do estabelecimento de ensino, no sentido de minimizar problemas 

encontrados no cotidiano, assim como diminuir o absenteísmo. 

A partir do exposto, este estudo propôs os seguintes objetivos: 1) mapear 

sintomas osteomusculares e a qualidade de vida de docentes da Educação Básica 

de uma escola de Curitiba/PR; e 2) estabelecer um programa de GL durante a 

jornada de trabalho visando a promoção da saúde docente, aumento da qualidade 

de vida, minimização de sintomas osteomusculares e suas consequências. 

 



 

 

METODOLOGIA 

As estratégias metodológicas foram conduzidas em cinco etapas. A Etapa 1 

consistiu na apresentação do projeto na semana pedagógica aos professores, 

equipe pedagógica e funcionários do Colégio Estadual Paulo Leminski com palestra 

de conscientização e sensibilização quanto à participação no programa.  

Na Etapa 2 foi realizado um mapeamento de sintomas osteomusculares e do 

nível de qualidade de vida do grupo, por meio de aplicação de dois instrumentos 

específicos para este fim: o Questionário Nórdico e o Questionário de qualidade de 

vida SF36, que avaliam respectivamente os sintomas musculoesqueléticos e 

qualidade de vida. Ambos instrumentos são validados na literatura científica 

internacional (Barros e Alexandre, 2003). O Questionário Nórdico contém itens 

relacionados a diferentes regiões anatômicas do corpo e consta de 30 questões 

fechadas relacionadas à aos sintomas de dor, dormência e desconforto em diversas 

regiões anatômicas, conforme anexo I.    

O questionário SF36 (anexo II) contém itens relacionados a saúde/qualidade 

de vida durante as últimas quatro semanas em que é aplicado. O SF-36 avalia oito 

conceitos (ou dimensões) de saúde: Capacidade, Aspectos Emocionais e Saúde 

Mental (Ciconelli et al., 1999). Estes instrumentos já foram traduzidos para diversos 

idiomas e a simplicidade e os bons resultados de confiabilidade dão suporte à 

investigação e estudos que buscam mensurar tais aspectos (PINHEIRO; TROCOLLI; 

CARVALHO, 2002).  

Nesta etapa foram recrutados cinquenta sujeitos que receberam cópias de 

cada questionário, consistindo em docentes que trabalham no turno da manhã, 

obtendo-se o retorno de vinte e sete questionários respondidos.  

Na etapa 3 foi realizada a proposta da Ginástica Laboral que teve duração de 

10 semanas consecutivas, de março a junho de 2014, com a participação dos 

docentes interessados. Nesta etapa foram aplicados exercícios de alongamento e 

fortalecimento nos grupos musculares mais exigidos durante o trabalho dos 

docentes, além de técnicas de relaxamento e alguns exercícios utilizando os 

princípios do pilates. As sessões de GL ocorreram duas vezes por semana e 

consistiam em 15 minutos, sendo 1/3 do tempo dedicado à exercícios de 

alongamentos, 1/3 fortalecimento e 1/3 relaxamento. 



 

 

            Paralelamente ao período de Implementação da Ginástica Laboral foi 

realizada a tutoria do Curso a Distância - Grupo de Trabalho em Rede – GTR, 

previsto no plano integrado de Formação Continuada do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE. Este curso ocorreu de 01/04/14 a 06/05/14 e 

teve como objetivo a socialização das produções elaboradas por intermédio da 

interação com 17 professores de Educação Física da Rede Estadual de Ensino do 

Paraná através do ambiente Virtual de Aprendizagem da Secretaria Estadual de 

Educação – SEED. O GTR foi estruturado em três temáticas: Temática 1 - Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola; Temática 2 - Produção Didática e Temática 3 - 

Implementação do Projeto de Intervenção na Escola. Cada temática foi composta 

por um material conceitual (texto para leitura) e pela proposta de atividades 

utilizando as ferramentas Fórum e Diário. 

A Etapa 4 ocorreu após o término do programa de GL na Escola, quando da 

reavaliação do grupo participante, utilizando-se os mesmos instrumentos aplicados 

no início, ou seja, o questionário Nórdico e SF 36. Dos vinte e sete questionários 

respondidos inicialmente, doze voluntários participaram das atividades, e apenas 

cinco permaneceram até o final da etapa interventiva e participaram da reavaliação. 

A Etapa 5 consistiu no feedback aos profissionais de educação do referido 

colégio com a apresentação dos resultados e distribuição de um folder informativo 

(anexo III) sobre a importância da GL no local de trabalho com o objetivo de 

estimular e promover a saúde  docente. 

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram tabulados na 

planilha Microsoft Excel e categorizados conforme os instrumentos utilizados no 

mapeamento, utilizando-se histogramas para representar os principais achados de 

cunho quantitativo. 

Todos os procedimentos éticos em pesquisa foram seguidos, de acordo com 

a legislação vigente (Declaração de Helsinki, Resolução 196/96 do CONEP e 

posteriormente Resolução 466/2012 do CONEP). A participação no estudo foi 

anônima e voluntária. Os participantes foram informados do objetivo da pesquisa e 

convidados a participar, acordando sua participação por meio de assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

 

 



 

 

RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

 Os resultados revelaram alta prevalência de sintomas osteomusculares 

entre os docentes, sendo que todos apresentaram algum sintoma de dor nos últimos 

12 meses nas regiões anatômicas investigadas.  

Os resultados do questionário SF36, com itens relacionados à saúde durante 

as últimas 4 semanas revelaram que , apesar de 53% responderem ter a saúde boa 

(figura 1), 41% disseram que realizaram menos tarefa do que gostariam por algum 

problema físico (figura 2) e 48% por algum problema emocional (figura 3). 

 
Figura 1 – Resultado da avaliação de Qualidade de vida por 

meio do Questionário SF36 – Avaliação da saúde (n=27) 

 
Fonte: Os autores, 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2 – Resultado da Avaliação de Qualidade de vida por 
meio do Questionário SF36 – Realização de menos tarefas 
por problemas físicos durante as últimas 4 semanas (n=27) 

 Realizou menos tarefas do que 

você gostaria?

41%

59%

Sim

Não

 
Fonte: Os autores, 2014. 

 
Figura 3 – Resultado da Avaliação de Qualidade de vida por 
meio do Questionário SF36 – Realização de menos tarefas 
por problemas emocionais durante as últimas 4 semanas 

(n=27) 

Realizou menos tarefas do que 

você gostaria por problemas 

emocinais?

48%
52%

Sim

Não

 
Fonte: Os autores, 2014. 

 

Ainda em relação aos itens relacionados a saúde durante as últimas quatro 

semanas, 67% dos entrevistados disseram que sua a saúde física ou problemas 

emocionais interferiram em suas atividades sociais normais, em relação a familia, 

amigos ou grupo (figura 4). Dos sujeitos pesquisados, 85% (figura 5) apontaram 

alguma dor no corpo durante as últimas 4 semanas, e em 66% (figura 6) a dor 

interferiu em seu trabalho normal. 

 

 

 
 
 



 

 

Figura 4 – Resultado da Avaliação de Qualidade de vida por 
meio do Questionário SF36 – Interferencia da saude física e 

emocional nas atividades sociais normais (n=27) 

Durante as últimas 4 semanas, de que 

maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas 

atividades sociais normais, em relação à 

família, amigos ou em grupo?

33%

22%

26%

15%
4%

De forma alguma

Ligeiramente

Moderadamente

Bastante

Extremamente
 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

Figura 5 – Resultado da Avaliação de Qualidade de vida por 
meio do Questionário SF36 – Ocorrencia de dor no corpo 

(n=27) 

Quanta dor no corpo você teve 

durante as últimas 4 semanas?

15%

11%

30%

33%

7%
4%

Nenhuma

Muito leve

Leve

Moderada

Grave

Muito grave

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6 – Resultado da Avaliação de Qualidade de vida por 
meio do Questionário SF36 – Interferencia da dor no 

trabalho normal (n=27) 

Durante as últimas 4 semanas, quanto a 

dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)?

34%

31%

27%

4%

4%

De maneira alguma

Um pouco

Moderadamente

Bastante

Extremamente

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

Quando perguntados sobre como se sentiram em relação às ultimas quatro 

semanas, 59% (n=27) responderam que em algum momento sentiram-se deprimidos 

e que nada podia animá-los. Destes, 26% afirmaram que isto ocorreu durante uma 

pequena parte do tempo, enquanto 15% afirmaram que ocorreu na maior parte do 

tempo, e 3% apresentaram o sintoma durante todo o tempo. 

Ao responderem quanto tempo se sentiam uma pessoa nervosa, 96% 

afirmaram que em algum momento durante as 4 últimas semanas, estiveram 

nervosos , ou seja, apenas 4% não apresentaram esse sintoma em momento algum 

(figura 7). 

 

Figura 7 – Resultado da Avaliação de Qualidade de vida por 
meio do Questionário SF36 – Ocorrência de sintomas 

relacionados ao nervosismo (n=27) 

 

Fonte: Os autores, 2014. 



 

 

 
Os dados obtidos através do questionário nórdico, considerando os últimos 12 

meses, revelaram que todos os participantes da pesquisa apresentaram dor em 

alguma região anatômica do corpo. Os segmentos mais afetados foram parte inferior 

das costas – 61% dos entrevistados apontaram que têm dor nessa região –, seguido 

por 56% de resultado positivo para dor no pescoço. Ainda na parte superior das 

costas 52% apresentaram dor, no tornozelo e pés, 48%, enquanto 46% no 

punho/mãos e 44% joelho e ombro. As regiões menos  afetadas foram o quadril e 

coxas, com 37% e cotovelos, com 25%. 

 

Figura 8 – Resultado da Avaliação dos Disturbios músculo-esqueléticos por meio do 
Questionário Nórdico – Partes do corpo com problemas como dor, 

formigamento/dormência, nos últimos 12 meses (n=27) 

 

  

   

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

 

As partes do corpo que mais impedem as pessoas de realizarem atividades 

do dia-a-dia são o pescoço – onde 22% das pessoas apontaram problemas – a parte 



 

 

inferior das costas e os tornozelos/pés, ambos com 19%. Ainda, 15% apontaram 

problemas na parte superior das costas e nos joelhos. 

De acordo com o gráfico abaixo (figura 9), apesar dos sujeitos pesquisados 

apontarem muitos problemas relacionados a dor no corpo, poucos entrevistados 

afirmaram ter procurado assistência médica por causa desses problemas. A maior 

porcentagem de pessoas que procurou o médico foi de 26%, por problemas nos 

tornozelos e pés, seguido por 22% no punho e mãos. Ainda, 19% afirmaram ter 

procurado assistência por causa do pescoço, dos ombros e dos cotovelos. As partes 

do corpo que menos causaram consultas médicas foram o joelho, o quadril e coxas. 

 

Figura 9 – Resultado da Avaliação dos Disturbios músculo-esqueléticos por meio do 
Questionário Nórdico – Partes do corpo com problemas como dor, formigamento/dormência, nos 

últimos 12 meses (n=27) 

 

 

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

De acordo com Hugue (2011) – sobre o questionário nórdico aplicado entre os 

funcionários administrativos da UNIFEBE, em Brusque-SC – observou-se que 83% 

desses funcionários apresentaram dor em alguma região do corpo, sendo que 64% 

desses já tiveram que se afastar do trabalho por causa da dor. Os locais de maior 

acometimento por dor, nesse caso, foram os segmentos da coluna, ombros e 

joelhos. 

Segundo Gil-Monte (apud CARLOTTO, 2011), a profissão docente é 

considerada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), como uma das mais 

estressantes e com muitas ocorrências dos sintomas que conduzem à síndrome de 

Burnout. Esse fenômeno extrapola fronteiras nacionais, atingindo professores 

independente do seu país de origem.  



 

 

Em uma pesquisa feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre a 

síndrome de Burnout em professores da rede pública, constatou-se que 70,13% dos 

participantes apresentavam sintomas de Burnout, sendo que 85% destes sentiam-se 

ameaçados em sala de aula (LEVY et al, 2009).  

Muitos estudos comprovam que o trabalho docente concentra fatores que 

podem levar ao estresse crônico e, consequentemente, a síndrome de Burnout – 

tendo como resultado o absenteísmo e o afastamento dos docentes de suas 

atividades profissionais. 

De acordo com Levy, Sobrinho e Souza (2009), algumas das principais 

causas desses sintomas da síndrome de Burnout no meio docente são o acúmulo de 

várias funções na mesma atividade e a excessiva carga de responsabilidade 

somadas à desvalorização do magistério perante à sociedade. 

Carlotto (2011), em estudo sobre a síndrome de Burnout com professores de 

escolas da região metropolitana de Porto Alegre-RS – obteve resultados onde 5,6% 

dos professores apresentaram alto nível de exaustão emocional, 0,7% apresentaram 

despersonalização e 28,9% apresentaram baixa realização profissional.  

Seguindo esta mesma ideia, em um estudo feito por Baião (2013), numa 

revisão de literatura sobre doenças e/ou disfunções ocupacionais no meio docente, 

utilizando 30 artigos publicados entre 2000 e 2012 e utilizando os descritores: 

doenças ocupacionais, trabalho docente e processo de saúde-doença, apontaram o 

estresse e a exaustão emocional os distúrbios mais citados respectivamente, 

correspondendo ambos a 20 artigos. A carga horária elevada foi o determinante da 

saúde mais citado na literatura, com 63% em 19 artigos. 

Quanto ao grupo que cumpriu o protocolo do PGL durante as 10 semanas, 

houve diminuição nos sintomas de dores osteomusculares e melhora de qualidade 

de vida considerando alguns resultados obtidos através dos questionários 

respondidos antes a após o término do programa. No questionário SF36 em relação 

ao ítem sobre o estado de saúde, inicialmente foi de 80% para saúde boa e 20% 

muito boa e no final do PGL o percentual foi de 60% para a saúde boa, 20% muito 

boa e 20% disseram ter a saúde excelente. Para o ítem dor no corpo durante as 

últimas 4 semanas foi de 20% tiveram dor muito leve , 60% tiveram dor leve e 20% 

dor moderada, sendo que no final do PGL 20% não sentiram dor alguma, 60% 

tiveram dor leve e 20% dor moderada. No questionário Nórdico houve uma melhora 

em relação aos últimos 12 meses, 60% apontaram dor, formigamento/dormência nos 



 

 

ombros e 40% pescoço no início do PGL,  e no final este percentual foi de 40% para 

os ombros e nenhum problema no pescoço. Em relação aos mesmos problemas nos 

últimos 7 dias, no início do PGL 20% dos sujeitos tiveram dor, 

formigamento/dormência e no final nenhum sujeito apresentou estes sintomas. 

Porém, apesar do diagnóstico evidente, houve muita dificuldade de obter a 

participação dos docentes devido a muitos fatores que fazem com que os 

profissionais não participassem das atividades. Um dos fatores determinantes que 

influenciou a desistência dos mesmos foi a greve geral dos professores, que ocorreu 

durante a aplicação do projeto, interrompendo por uma semana todas as atividades 

escolares. Devido a isso houve um acúmulo de trabalho dos docentes no retorno às 

aulas fazendo com que a maioria desistisse de participar. 

A dificuldade de participação nos programas de GL foi também citada por 

alguns colegas de Educação Física que participaram do Curso a Distância - Grupo 

de Trabalho em Rede – GTR, citando fatores como o sedentarismo, a falta de 

informação sobre os benefícios da GL, a falta de ânimo, o cansaço inerente ao 

trabalho, entre outros, que acabam sendo motivos para a não adesão da pratica de 

atividades físicas durante a jornada de trabalho. 

Segundo estes professores, em relação a aplicabilidade das ações de 

implementação do projeto de intervenção em suas escolas, a proposta é viável e 

apesar de existir resistência quanto a adesão e participação ativa, estes são 

desafios que requerem muita paciência pois não existe uma cultura no âmbito 

escolar que prevê tais atividades voltadas ao profissional da educação.  Alguns 

professores sugeriram que a proposta seja apresentada e discutida entre os pares 

como possibilidade de ser inserida no projeto político pedagógico das escolas 

garantindo um tempo/espaço destinado aos trabalhadores visando a prevenção e a 

promoção da saúde durante a jornada de trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mapeamento realizado por meio dos questionários indica que os docentes 

participantes têm ao menos um episódio de dor osteomuscular e diminuição do nível 

de qualidade de vida. O diagnóstico realizado no presente estudo é convergente aos 

resultados das pesquisas citadas oriundas do levantamento bibliográfico quando 

descrevem o perfil de adoecimento dos docentes, independentemente da região 



 

 

estudada e os fatores evidenciados foram tanto de ordem física como psíquica, que 

influenciam no desenvolvimento de suas atividades.  

Saúde e bem estar não são apenas modismos e sim uma necessidade, 

mesmo porque, é primordial estar bem, para viver a vida de forma intensa e 

diferenciada. Em um âmbito geral, a Ginástica Laboral caracteriza-se de forma 

positiva neste processo, viabilizando não só desencadear atividades e exercícios no 

trabalho, como também promover saúde e bem estar dos trabalhadores, os tornando 

peça essencial frente ao ato de ampliar os significados da vida em âmbitos 

essencialmente saudáveis.  

 Com base nestes resultados, conclui-se que o trabalho de promoção da 

saúde docente ainda enfrenta muitos desafios, seja de ordem cultural, onde a 

maioria das pessoas acaba buscando atividades físicas apenas quando a dor se 

manifesta ou quando a doença se desenvolve, ou de ordem prática, pelo acumulo de 

atividades que compromete o tempo que poderia ser dedicado à pratica de 

atividades físicas, mesmo quando estas estão inseridas no período de trabalho.  

O processo de intervenção com uso de ginástica laboral na melhoria da 

qualidade de vida e diminuição de sintomas osteomusculares do grupo docente teve 

resultado positivo ao pequeno grupo que participou até o final da aplicação conforme 

dados obtidos nos questionários aplicados antes e depois da intervenção.  

Como forma de dar continuidade ao trabalho, foi disponibilizado todo o 

material elaborado aos docentes que participaram do GTR como forma de 

implementar e multiplicar a proposta em suas escolas. O folder (Apêndice A) 

disponibilizado pode ser utilizado pelos docentes de forma individual, contribuindo 

para promover seu autocuidado, podendo ser multiplicado, a qualquer tempo, pelos 

professores de Educação Física da Rede Estadual de Ensino.  
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Anexo I – Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares como medida de 

morbidade. 
 



 

 

 

ANEXO II – Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida - SF-36 
  
1- Em geral você diria que sua saúde é:  
 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

  
2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 
comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 
quando?  
  

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou 
com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho 
ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 
necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 
5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou 
outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir 
deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho 
ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 
geralmente faz. 

1 2 

 

Atividades 

Sim, 

dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 



 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o 
trabalho dentro de casa)? 
 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as 
últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira 
como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  
 

 
Todo 

Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem 
se sentindo cheio de vigor, 
de vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem 
se sentido tão deprimido 
que nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem 
se sentido calmo ou 
tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem 
se sentido com muita 
energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem 
se sentido desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem 
se sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem 
se sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  
 

Todo 
Tempo 

A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

 



 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não sei 
A maioria 
das vezes 

falso 

Definitiva- 
mente falso 

a) Eu costumo obedecer  
um pouco mais facilmente 
que as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 
saúde vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 

1 2 3 4 5 

 
 
 



 

 

APÊNDICE A – Folder informativo sobre Ginástica Laboral com dicas que podem 
amenizar possíveis dores osteomusculares durante a jornada de trabalho. 
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