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ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020: É PRECISO ESCLARECER ALGUNS EQUÍVOCOS QUE 
ESTÃO NAS PROPOSTAS DE GOVERNO E DISCURSOS DE ALGUMAS CANDIDATURAS 
À PREFEITURA DE JEQUIÉ: 
 
5º EQUÍVOCO: AUSÊNCIA DE PROPOSTAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA OS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PREVINAM E TRATEM AS DOENÇAS LABORAIS 
TÍPICAS DA PROFISSÃO. 
 

Em que pese possam ser encontradas, em alguns planos das candidaturas, propostas 

que visem a prevenção e tratamento das chamadas doenças emocionais, há um completo 

silêncio quando se trata das doenças que afetam de forma direta a saúde física dos docentes, 

como os distúrbios de voz e as disfunções musculoesqueléticos. Essas patologias, somadas às 

primeiras, são responsáveis por um elevado número de afastamentos do exercício profissional 

nos últimos anos.  

Se as candidaturas pretendem modificar a situação que se apresenta, terão o desafio de 

pensar as políticas públicas de saúde de forma global, isto é, a partir do mapeamento real dos 

dados sobre o adoecimento docente, para que sejam elaboradas estratégias para melhorar a 

qualidade de vida dos professores. Desse modo, ao invés de tratar somente os sintomas 

existentes, será preciso identificar e combater suas origens.  

O processo de adoecer do professor é ocasionado, principalmente, devido a agentes 

estressores presentes diariamente na docência e a maneira como eles são enfrentados. Dentre 

esses agentes, podem ser citados: a falta de infraestrutura apropriada, o excesso de alunos por 

sala de aula, a ausência de mobiliário e recursos adequados para realização do trabalho, a dupla 

jornada, a falta de segurança nas escolas, a má remuneração, dentre outros, que contribuem 

para desvalorizar a carreira e desestimular os profissionais, causando uma série de doenças. 

É necessário que os docentes tenham um acompanhamento profissional adequado e 

especializado, além de condições de trabalho adequadas para sua atuação, para evitar que 

doenças ocupacionais surjam e afetem suas atividades e o serviço que desempenham.  

O entendimento e reconhecimento dessa realidade se fazem necessários para uma 

inclusão do professor nas medidas de políticas públicas voltadas para a saúde e bem-estar da 

categoria e a importância e necessidade de implantação de programas de saúde docente, a fim 

de prevenir as doenças crônicas. Desta forma, são necessárias intervenções que atuem sobre 

as variáveis laborais físicas, bem como psicoemocionais que influenciam o desenvolvimento do 

adoecimento ocupacional docente.  

 

A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TAMBÉM SE MATERIALIZA EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PRESERVEM A SUA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA.  

 


