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Objetivo: A prática docente pode ser uma atividade altamente estressante a qual leva
repercussões negativas para a saúde mental e consequentemente para o desempenho
profissional. Neste estudo, objetivou-se analisar as implicações da prática docente no
adoecimento psíquico dos professores, refletindo também sobre a atuação do psicólogo
no ambiente escolar.  Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo qualitativa,
descritiva. Para tal, os dados foram coletados através de entrevistas semi estruturadas,
com 02 docentes afastadas do trabalho por adoecimento psíquico de acordo com o CID
(Classificação Internacional de Doenças), sendo ambas do sexo feminino, com idades
entre 40 e 45 anos, lotadas em escolas públicas da cidade de Coronel Fabriciano/MG,
nas quais atuavam na área de educação infantil. Os dados foram categorizados e
analisados a partir da análise de conteúdo.  Resultados: O estudo proporcionou uma
reflexão sobre as implicações do trabalho para o docente e os fatores que contribuem
para o adoecimento psíquico. Verificou-se que, o adoecimento psíquico do professor
pode estar associado aos fatores psicossociais do seu ambiente de trabalho, como
também, a ausência de uma política pública de formação profissional direcionada à
valorização do trabalho docente e ao desenvolvimento de ações que favoreçam a
promoção da saúde e a prevenção de doenças. Observou-se a contribuição do
profissional de psicologia no contexto escolar para traçar linhas de ações que possam
minimizar estes afastamentos do trabalho.  Conclusão: Os resultados encontrados e a
bibliografia revisada assinalam a relação entre o adoecimento psíquico e a prática
docente, bem como, a contribuição do psicólogo no ambiente escolar para desenvolver
ações preventivas visando evitar o adoecimento psíquico destes profissionais.
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