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“ Professores 

Protetores das crianças do meu país 

Eu queria, gostaria 

De um discurso bem mais feliz 

Porque tudo é educação 

É matéria de todo o tempo 

Ensina a quem sabe de tudo 

A entregar o conhecimento 

Ensinem a quem sabe de tudo 

A entregar o conhecimento 

Na sala de aula 

É que se forma um cidadão 

Na sala de aula 

Que se muda uma nação 

Na sala de aula 

Não há idade, nem cor 

Por isso aceite e respeite 

O meu professor 

Batam palmas pra ele 

Batam palmas pra ele 

Batam palmas pra ele, que ele merece! 

Batam palmas pra ele 

Batam palmas pra ele 

Batam palmas pra ele, que ele merece! “ 

(Leci Brandão) 



RESUMO 

A pesquisa aborda o adoecimento docente no trabalho, um estudo com foco no próprio olhar 

do/professor/a sobre a questão. O objetivo geral é o de analisar a incidência de fatores 

relacionados ao fenômeno do adoecimento no trabalho docente, em escolas públicas municipais 

de Fortaleza – CE. Autores que subsidiam teoricamente esse estudo são: Leher (1998), Marx 

(2013), Mészáros (2008), Nóvoa (2009), Pereira (2017) e Savianni (2008) e estudos, pesquisas 

e escritos que tem como ponto central a compreensão da relação entre o adoecimento docente 

e suas condições de trabalho e ensino, entre eles: Codo (1999), Silva (2006), Aguiar e Almeida 

(2011), Freitas (2013) e Macaia (2013). Numa metodologia de uma pesquisa qualitativa, 

explicativa, e etnográfica quanto a seus procedimentos, aplica-se um questionário a quarenta e 

cinco professores, voluntários, da rede pública municipal de Fortaleza, com questões abertas e 

fechadas. Os resultados obtidos, nos leva a acreditar que existem diretas relações entre o 

adoecimento docente e o cotidiano escolar. Todos os participantes da pesquisa, citam a estrutura 

escolar precária como fator potencializador de um grande mal-estar docente. A maioria cita as 

frágeis políticas públicas de valorização da profissão e a distante relação de alguns gestores 

escolares com o corpo docente, principalmente os adoecidos, como outros fatores que 

fragilizam, ainda mais, a saúde do Professor e ampliam a sensação de desânimo no ambiente 

escolar. As doenças que mais tem levado os Professores a se licenciarem, estão relacionados a 

questões emocionais, vocais e motoras. Outras pesquisas precisam ser feitas para melhor 

compreendermos essa temática. Mais debates patrocinados por secretarias de educação, 

sindicatos, institutos de previdência e no interior das escolas precisam ocorrer, pois fica claro, 

em todas as etapas da coleta de dados, que os professores têm muito a dizer e estão sedentos de 

escuta sobre isso. 

Palavras-chave: Trabalho docente. Precarização. Saúde do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La investigación aborda el enfermo docente en el trabajo, un estudio centrado en la propia 

mirada del profesor sobre la cuestión. El objetivo general es el de analizar la incidencia de 

factores relacionados al fenómeno de la enfermedad en el trabajo docente, en escuelas públicas 

municipales de Fortaleza - CE y, aún, las consecuencias que resultan para los profesores 

acometidos por el enfermo en el trabajo docente. Los autores que subsidian teóricamente este 

estudio son: Leher (1998), Marx (2013), Mészáros (2008), Nóvoa (2009), Pereira (2017) y 

Savianni (2008) y estudios, investigaciones y escritos que tienen como punto central la 

comprensión de la relación entre el adicción docente y sus condiciones de trabajo y enseñanza, 

entre ellos: Codo (1999), Silva (2006), Aguiar y Almeida (2011), Freitas (2013) y Macaia 

(2013). En una metodología de una investigación cualitativa, explicativa y etnográfica en 

cuanto a sus procedimientos, se aplica un cuestionario a cuarenta y cinco profesores, 

voluntarios, de la red pública municipal de Fortaleza, con cuestiones abiertas y cerradas. Los 

resultados obtenidos, nos llevan a creer que existen directas relaciones entre el enfermo docente 

y el cotidiano escolar. Todos los participantes en la investigación, citan la estructura escolar 

precaria como factor potencializador de un gran malestar docente. La mayoría cita las frágiles 

políticas públicas de valorización de la profesión y la distante relación de algunos gestores 

escolares con el cuerpo docente, principalmente los enfermos, como otros factores que 

fragilizan, aún más, la salud del Profesor y amplían la sensación de desánimo en el ambiente 

escolar. Las enfermedades que más han llevado a los profesores a licenciarse, están relacionadas 

con cuestiones emocionales, vocales y motoras. Otras investigaciones se deben hacer para 

comprender mejor esta temática. Más debates patrocinados por secretarías de educación, 

sindicatos, institutos de previsión y dentro de las escuelas deben ocurrir, pues queda claro, en 

todas las etapas de la recolección de datos, que los profesores tienen mucho que decir y están 

sedientos de escucha sobre eso. 

Palabras clave: Trabajo docente. La precariedad. Salud del profesor. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No dia 11 de abril de 2013, o portal de notícias CNEWS1, noticiava uma postagem 

do então secretário de educação do município de Fortaleza, feita em uma rede social, e que teria 

gerado muita polêmica, onde ele questionava se era normal o enorme número de licenças 

médicas de professores da rede pública municipal de Fortaleza. Segundo essa postagem, o 

quantitativo, nos primeiros vinte dias letivos, já ultrapassava o número de oitocentos pedidos 

de afastamento por motivo de saúde. “Será q isso é normal ?????”, questionava o então 

secretário. A reportagem procurou ouvir o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do 

Ceará (Sindiute), que citou algumas causas para esse quadro: extensa carga horária de trabalho 

e desvalorização docente. Ainda é informação desse sindicato, que as doenças que mais 

acometem esses docentes estão relacionadas ao estresse, voz e coluna.  

Reportagens sobre o quantitativo de licenças médicas de professores/as da rede 

pública, são encontradas também em outros Estados. No mesmo ano, o site Terra2, noticiava a 

preocupação da Secretaria de Educação do Distrito Federal com os inúmeros atestados médicos 

apresentados por professores em menos de cinco meses, em 2013. Nessa reportagem, muito 

curta e superficial como a maioria que aborda essa temática o são, é ressaltado que a secretaria 

entende que tais números preocupam, mas não cita o que pode ser feito a respeito e, ainda, 

conclui ressaltando que “os alunos reclamam da falta de aulas”.  

Em 2014, a Folha de S. Paulo, apresenta um dado interessante sobre a mesma 

temática. Professores de São Paulo precisam recorrer à justiça para terem suas licenças saúde 

deferidas3. Segundo a reportagem, a partir do momento que a própria secretaria de educação 

ficou responsável por deferir ou não as licenças médicas dos professores, o número de 

indeferimentos aumentou e consequentemente os processos judiciais, impetrados pelos 

professores adoecidos, para recorrer a esses indeferimentos também. Como argumento, a 

secretaria coloca, segundo esse jornal, que o objetivo é “ manter os professores nas salas de 

                                                           
1 Informações no portal de notícias CNEWS (2013), disponível em: 

http://cnews.com.br/cnews/noticias/32131/ivo_gomes_critica_licenca_de_professores_do_municipio 

 
2 DF: excesso de professores em licença médica preocupa secretaria. TERRA, 10 junho 2013. Disponível em: 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/df-excesso-de-professores-em-licenca-medica-preocupa-

secretaria,180d7a42acd2f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html.  

 
3 MOZER, Bruna. Professores de SP recorrem mais à Justiça para tirar licença médica. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 08 novembro 2014. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1545310-professores-de-sp-recorrem-mais-a-

justica-para-tirar-licenca-medica.shtml 

 

http://cnews.com.br/cnews/noticias/32131/ivo_gomes_critica_licenca_de_professores_do_municipio
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/df-excesso-de-professores-em-licenca-medica-preocupa-secretaria,180d7a42acd2f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/df-excesso-de-professores-em-licenca-medica-preocupa-secretaria,180d7a42acd2f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
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aula e garantir a qualidade de ensino”. Como manter um professor adoecido em sala de aula 

garante a qualidade do ensino, isso não foi abordado.  

O Estado de São Paulo (Estadão)4, em 2016, volta a ressaltar o quantitativo de 

licenças médicas que professores da rede pública precisam tirar para cuidarem de sua saúde. 

Nessa reportagem alguns dados, mais profundos sobre esse tema, são apresentados. Entre eles; 

o que mais causa essas licenças são doenças relacionadas ao emocional e, ainda, o excesso de 

horas de trabalho e a desilusão com o trabalho são apontados como fatores de adoecimento. O 

fator positivo aqui foi a escuta a alguns Professores, mesmo de forma anônima, e suas respostas 

utilizadas na reportagem. Não se pode falar de saúde/adoecimento docente sem ouvir e escutar 

o próprio Professor. 

Em 2017, o Tribunal de Contas de Mato Grosso5 também se preocupou com o 

quantitativo de licenças médicas concedidas a Professores da rede pública, agora de Cuiabá e 

Vargem Grande, e resolveu realizar uma auditoria. O objetivo, segundo o site, é “... contribuir 

com os gestores para a fixação desses profissionais em sala de aula...”. Nessa auditoria 

identificou-se que as doenças que mais causam os afastamentos dos professores estão 

relacionados a transtornos mentais/emocionais e osteomoleculares, em nada diferente do que já 

foi ressaltado em reportagens anteriores. Um questionário, por essa auditoria aplicado a gestores 

e professores, identifica como fatores potencializadores desse adoecimento docente: 

deficiências nas estruturas físicas das escolas, clima hostil entre professores e alunos, excesso 

de horas de trabalho e formações insuficientes para atender as novas demandas. Ressaltou ainda 

esse estudo, que os impactos financeiros aos cofres públicos são altos com essas licenças 

ficando em 2015 em torno de R$ 1.569.732,24. As recomendações vão desde a rigidez nos 

exames solicitados na admissão dos concursados a orientação de que a Prefeitura mantenha 

dados mais detalhados sobre o perfil dos profissionais que se licenciam.  

Demonstrando e reafirmando o quanto a temática do adoecimento docente tem 

chamado a atenção da sociedade, a revista Nova Escola, em agosto de 2018, publicou um artigo 

                                                           
4 TOLEDO, Luiz Fernando; VIEIRA, Victor. SP dá a professores 372 licenças por dia; 27% por transtorno 

mental. O Estado de São Paulo, São Paulo, 24 março 2016. Disponível em: 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,estado-da-a-professores-372-licencas-por-dia-27-por-transtornos-

mentais,10000022938 
5 Auditoria Operacional identifica percentuais elevados de professores em licença médica 

. Tribunal de Contas de Mato Grosso. 01 agostos 2017. Disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/show/sid/73/cid/44820/t/Auditoria+Operacional+identifica+percentuais+ele

vados+de+professores+em+licen%E7a+m%E9dica. 
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sobre o elevado percentual de professores que já se licenciaram por motivo de saúde 6. A revista 

realizou uma pesquisa, através de um questionário online, respondida por mais de cinco mil 

professores. Com esse questionário ela constata que um percentual de mais de 66% deles já 

adoeceu e se licenciou devido a isso, 87% desses docentes relacionam suas doenças a sua 

atividade profissional. Ouvido nessa reportagem, o Presidente da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE) ressalta, ainda, que a falta de aplicação de políticas 

públicas previstas em lei potencializa esse quadro de adoecimento docente. A reportagem ainda 

cita os problemas vocais como uma das doenças que tem mais afetado aos professores. Um 

outro dado interessante que aparece nessa notícia é a de que, segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas 2,5% dos jovens no Brasil 

de 15 anos pensam ou sonham em ser professor.  

 Na Bahia, em 2018, o adoecimento docente também teve seu espaço nos jornais 

locais. No jornal Correio7 o excessivo número de professores afastados chamou a atenção, 

segundo eles são em torno de cinco Professores licenciados por dia. Uma reportagem onde são 

ouvidos Professores que relatam suas condições precárias de trabalho e excesso de horas 

trabalhadas como fatores potencializadores de seu adoecimento. Como em reportagens 

anteriores, as doenças que mais têm afetado os Professores baianos são as ligadas ao emocional 

e a maioria dos ouvidos também relacionam suas doenças ao seu trabalho. De fato, são dados e 

números que se repetem e precisam ser melhor e mais profundamente analisados, nunca 

silenciados.  

 O que as reportagens acima nos mostram é que o adoecimento docente é um 

problema que tem afetado o Brasil, não é apenas um dado do município de Fortaleza. O que 

não se pode é ficar em posições extremas entre naturalizar/invisibilizar tal fato ou 

culpabilizar/criminalizar o professor adoecido por isso. A questão do então secretário de 

educação de Fortaleza, na reportagem de 2013, de fato tem procedência em ser feita e precisa 

ser mais profundamente analisada. É normal tantos professores adoecidos e licenciados? 

 Em Fortaleza, a partir de dados fornecidos pelo Instituto de Previdência do 

Município (IPM), através do portal da transparência 8 , entre os anos de 2013 e 2016, 

                                                           
6 TEIXEIRA, Larissa. 66% dos professores já precisaram se afastar por problemas de saúde. Nova Escola. 16 

agosto 2018. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/12302/pesquisa-indica-que-66-dos-professores-

ja-precisaram-se-afastar-devido-a-problemas-de-saude. 

 
7 SANTOS, Gil; NATIVIDADE, Priscila. Problemas de saúde afastam cinco professores por dia. Correio, 

Bahia, 26 agosto 2018. Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/problemas-de-saude-

afastam-cinco-professores-por-dia/. 
8 Ver: https://acessoainformacao.fortaleza.ce.gov.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsistema%2f 
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ultrapassaram o quantitativo dos 62.000 pedidos de licença9  feito por professores da rede 

pública municipal (Anexo 1). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, que também 

forneceu esse dado através do portal da transparência, a rede pública municipal de Fortaleza 

contava em 2017 com 9.648 Professores efetivos na ativa (Anexo 2).  

Em um universo de 62.000 pedidos de licenças, para tratamento de saúde, se 

dividíssemos o quantitativo total de Professores na ativa, fazendo um cálculo inicial bem a 

grosso modo, poderíamos dizer que é como se cada docente da rede tivesse precisado se afastar 

por pelo menos 6 meses entre os anos de 2013 e 2016. Segundo as informações fornecidas, 

sabe-se que um mesmo Professor pode ter se licenciado várias vezes e outro nunca ter se 

licenciado, mas diante dos dados oficiais já se torna relevante pesquisar melhor e mais 

profundamente esse adoecer docente na rede pública municipal de Fortaleza.  

Não é normal um quantitativo tão grande de Professores adoecidos, embora não 

seja um problema apenas de Fortaleza, como as reportagens mostraram, os números oficiais 

fornecidos pelo IPM, já pedem um estudo mais aprofundado sobre essa temática.  

Essa pesquisa, autorizada pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza - 

SME (Apêndice 1), aprovada pelo Comitê de Ética da UFC (Apêndice 2) e cadastrada na 

Plataforma Brasil (Apêndice 3), tem uma abordagem qualitativa.  

Como tema central tem no adoecimento no trabalho docente, na perspectiva do 

Professor, sua principal fonte de pesquisa. O foco dessa análise investigativa é um estudo sobre 

o adoecimento no trabalho docente em escolas públicas municipais de Fortaleza – CE. 

A questão geral que norteia esse estudo é: Como têm se caracterizado o fenômeno 

do adoecimento no trabalho docente em escolas públicas municipais de Fortaleza - CE? 

Essa questão geral nos remete a outras:  

a) Quais são os principais fatores que têm ocasionado pedidos de licença médica 

por docentes da rede púbica municipal de Fortaleza - CE? 

b) Como se configuram esses fatores quando se relacionam especificamente com o 

ambiente de trabalho e/ou a prática dos docentes no referido contexto? 

c) Que consequências resultam para os Professores acometidos pelo adoecimento 

no trabalho docente? 

Essas questões nascem de números que, no momento que são revelados, passam a 

inquietar e propiciar questionamentos. O IPM nos fornece, a partir do portal da transparência, 

                                                           
9 No que se refere a dados de Fortaleza, os pedidos de licença podem se referir a um mesmo professor já que este 

pode renovar sua licença várias vezes e fazer parte desse número mais de uma vez. São pedidos de licença e não 

números de professores que pediram licença.  
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alguns dados que exemplificam muito bem isso: O quantitativo de pedidos de licenças para 

tratamento saúde no período entre 2014 e 2017 (Anexo 3) e 2018 (Anexo 8). 

  

Gráfico 1 – Quantitativo de pedidos de licenças médicas de professores/as da rede pública 

municipal de Fortaleza, entre os anos de 2014 a 2018: 

 

 
Fonte: Construído pela autora a partir de dados do Instituto de Previdência do Município – IPM 

 

Analisando o gráfico 1, e sabendo que há em 2018 um quantitativo de mais de 9.000 

Professores Efetivos na ativa nas escolas públicas municipais de Fortaleza (Anexos 2 e 6), fica 

claro perceber o quanto o adoecimento docente é um assunto imprescindível a ser melhor 

debatido, estudado e pesquisado. Houve, entre 2014 e 2018, um total de 46.186 pedidos de 

afastamentos de docentes por motivo de saúde. Lembrando que nem o IPM e nem a SME 

fornecem o quantitativo de quantos Professores se licenciam, e sim o quantitativo de pedidos 

de licença, fazendo com que um mesmo Professor seja contabilizado mais de uma vez se tiver 

que renovar sua licença. Um dado no gráfico 1, que não passa despercebido, é o considerável 

aumento de licenças concedidas entre 2016 e 2017, de quase 100%. Entre os anos de 2016 e 

2017, o Brasil vivia o impeachment da Presidente da República Dilma Rousseff, eleita em 

outubro de 2010, e o início do Governo de seu vice Michel Temer e com ele um governo com 

propostas de redução de gastos públicos e direitos dos trabalhadores, sem favorecer muito 

espaço e tempo para amplos debates e discussões sobre todas essas temáticas. 

A SME, através do portal da transparência, fornece as doenças que mais 

acometeram os Professores em 2016 (Anexo 4), único ano que tinha essa informação a oferecer, 

nos mostra que as doenças que acometem os Professores de Fortaleza não são diferentes das 

causas citadas nas reportagens anteriores. Questões ligadas ao emocional, ortopédicas e voz 
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estão na liderança delas. O que os Professores têm a dizer sobre isso? São vozes que precisam 

ser ouvidas. 

 

Gráfico 2 – Principais causas das licenças de professores/as da rede pública municipal de 

Fortaleza no ano de 2016 

 

 
   Fonte: Construído pela autora a partir de dados fornecidos pela SME 

Diante desses números e buscando compreendê-los melhor, dando maior 

visibilidade aos seres humanos Professores que estão por trás deles, essa pesquisa tem como 

objetivo geral: Analisar a incidência de fatores relacionados ao fenômeno do adoecimento no 

trabalho docente em escolas públicas municipais de Fortaleza – CE. Como objetivos específicos 

se propõe a: 

a) Categorizar os principais fatores que têm ocasionado pedidos de licença médica 

por docentes da rede púbica municipal de Fortaleza – CE 

b) Analisar a configuração desses fatores quando relacionados especificamente ao 

ambiente de trabalho e/ou a prática dos referidos docentes 

c) Analisar as consequências que resultam para os professores acometidos pelo 

adoecimento no trabalho docente. 

É Freire (2014) que afirma o quanto é importante a inquietação com o socialmente 

naturalizado, e que de natural nada tem, o quanto é preciso sonhar, protestar e não aceitar o 

senso comum como fato consumado; 

Eu não sei como é possível dormir tendo a coragem cínica de dizer que a realidade é 

assim mesmo, que não há o que fazer. Quando tu me perguntas: “Paulo, tu ainda 

sonhas? Eu te respondo: “Sim sonho. Eu sonho, no mínimo, com o que não seja 

possível sonhar, com que não seja possível admitir que a vida tem que ser o que está 
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sendo. Não! Eu protesto! A vida não é, necessariamente, o que está sendo. Ela pode e 

deve ser mudada. (FREIRE, 2014, p. 237) 

 

Discutir, pesquisar e debater acerca do adoecer docente nos leva a não aceitar o 

socialmente naturalizado, a nos rebelarmos, no melhor sentido da palavra, contra o que está por 

trás desses números, de forma quase invisível/imperceptível, para a sociedade, mas alarmantes 

dentro de nosso contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2. O PERCURSO DA DOCÊNCIA: VOCAÇÃO, PROFISISONALIZAÇÃO E 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR 

 

No presente capítulo, desvelamos o percurso da docência construído através dos 

tempos perpassando pelo papel vocacional, pela profissionalização e sua precarização atual. 

Para que se tenha uma análise mais sistêmica de todo esse cenário, será feito um breve e geral 

resgate histórico do trabalho docente, desde a era colonial aos tempos atuais, para que 

compreendamos onde o passado está presente e se faz presente em nossos dias. 

Importante salientar, ainda, as mudanças que ocorreram no trabalho docente, a 

partir da constituição de 1988 e todas as legislações que a complementaram em seguida. Um 

momento de reconhecimento da Profissão do Professor, com ganhos e avanços em meio a lutas 

e embates de interesses sociais, econômicos e políticos variados. 

Um ator que toma força, após a década de 80, no cenário brasileiro chama-se Banco 

Mundial. Conhecê-lo um pouco mais e até onde ele influencia o campo educacional brasileiro, 

será algo a ser tratado nesse capítulo. 

A precarização do trabalho docente e sua relação direta com o adoecimento e a 

saúde do Professor, tem sido temática estudada e descrita por alguns autores e pesquisadores. 

Visibilizar tais pesquisas, estudos e escritos se faz importante para a compreensão desse cenário 

atual de adoecimento docente e, por isso, também será retratado nesse capítulo. Uma busca em 

alinhar e unir o fragmentado e convenientemente desconectado, mantendo o olhar sempre 

sistêmico e crítico diante do trabalho docente e seu caminhar e construção desde sua missão 

vocacional, seu reconhecimento profissional e sua precarização. Nada é por acaso e do acaso, 

somos seres históricos, sociais e políticos. 

 

2.1 Trabalho docente: breve resgate histórico 

 

O Professor sempre foi visto, por governantes e sociedade, como alguém que deve 

ensinar por amor e impulsionado por uma carga vocacional no sentido mais religioso da palavra, 

uma herança de nosso período colonial.  

Os padres Jesuítas, entre 1549 e 1759, foram os responsáveis pela educação de 

colonos e índios que moravam no Brasil. Nossos primeiros professores foram os padres da 

Companhia de Jesus, que se preocuparam de imediato em catequisar os índios e construir 

escolas para os filhos dos colonos. A dualidade da educação se instalou desde o início de nossa 

colonização. Os índios eram educados em casas de bê-á-bá, em forma de catequese, nas línguas 
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Tupi e Portuguesa. Para os filhos dos colonos e proprietários de terras foram construídas 

escolas. Os padres da Companhia de Jesus além de terem sido nossos primeiros Professores, 

foram também os primeiros formadores de Professores durante mais de dois séculos. Baseavam 

seu sistema de ensino pelo “Ratio Studiorum”. O Ratio era um conjunto de regras que deveriam 

ser seguidas por professores e alunos. Mesquida (2013), assim afirma: 

No ambiente do colégio, o Ratio era A REGRA, com o seu apego à disciplina, à 

ordem, à obediência, à marcação do tempo, para que a mente não ficasse desocupada 

(“cabeça desocupada, oficina do diabo”), e à hierarquia. Tratava-se, portanto, de não 

somente manter a cultura, como conservar o indivíduo no quadro dos padrões da 

sociedade metropolitana [...] A rigor, os jesuítas foram os únicos responsáveis oficiais 

pela educação formal no Brasil durante duzentos e dez anos, formando uma elite 

letrada que dava continuidade aos seus estudos em Portugal, na Espanha ou na França. 

Na realidade, os colégios dos Soldados de Cristo, tendo o Ratio como base indicativa 

de teoria e prática fundada na metafísica do tomismo-aristotélico, consolidaram no 

Brasil uma educação centrada no professor, autoridade máxima no processo 

pedagógico, pois ele, o mestre, é o detentor do saber acumulado (MESQUIDA, 2013, 

p. 246). 

 

Na colônia era ofertada uma educação centrada nos valores cristãos, priorizando a 

cultura europeia. Uma educação para poucos pois mulheres, pobres e escravos não tinham 

direito a ela. A formação dos Professores era atrelada a formação religiosa dos padres. Ribeiro 

(2015), afirma: 

A formação do padre-professor confundia-se com o exercício do sacerdócio, na 

medida em que para se obter uma sólida formação, o jesuíta recebia uma preparação 

tanto para exercer sua missão evangelizadora, quanto para praticar a função 

educadora.  No período colonial brasileiro não havia instituições de ensino destinadas 

exclusivamente à formação de professores profissionais, comprometidos apenas com 

a instrução. A formação docente subordinava-se, primeiramente, à formação do 

sacerdote, embora a ação pedagógica dos futuros padres fosse detalhadamente 

normatizada pelo Ratio Studiorum. Contudo, este documento, preocupava-se mais 

com a organização administrativa e pedagógica dos colégios ditando, de forma rígida, 

o modelo das aulas e definindo a hierarquia interna. (RIBEIRO, 2015, p. 419). 

 

Essa identidade do Professor como alguém que precisa “trabalhar por amor” ou ser 

alguém “ vocacionado”, vem de longe e percebe-se o quanto é reproduzida em nosso cotidiano 

atual. 

No século XVII, os Jesuítas já eram proprietários de muitas terras e escolas, estas 

apenas para a elite da colônia, considerado quase um governo paralelo ao Rei de Portugal. Em 

1759, após quase 210 anos no Brasil, os Jesuítas foram expulsos pela coroa portuguesa. 

Marquês de Pombal foi o responsável por organizar esse sistema de ensino após a expulsão dos 

Jesuítas. Ribeiro (2018), nos apresenta Marquês de Pombal em cordel: 

[...] Francisco José Carvalho, 

Foi o Marquês de Pombal. 

Reconstrução de Lisboa, 

Terremoto em Portugal. 

Expulsou Jesuítas e os Távora. 

Morreu só, sem capital [...] (RIBEIRO, 2018, p. 253) 
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Marquês de Pombal, ao expulsar os Jesuítas, não tinha interesse em mudanças 

estruturais e econômicas na colônia, apenas neutralizar o poder crescente que os Jesuítas 

vinham tendo e que era visto como uma ameaça aos interesses portugueses. 

Em duas centenas de anos, esses religiosos haviam acumulado muito bens na 

colônia, que após passarem a ser de propriedade da coroa engordaram seus cofres públicos. 

Pombal organizou algumas pequenas mudanças estruturais na colônia, mas foram os preceitos 

religiosos e pedagógicos dos Jesuítas que continuaram a prevalecer em nosso sistema de ensino, 

já que os Professores que os substituíram foram anteriormente religiosos ou membros da 

aristocracia formados em suas escolas. Ferreira Jr (2010) descreve assim esse contexto: 

[...]A expulsão dos jesuítas significou também, em última instância, a saída dos 

próprios professores que a Companhia de Jesus mantinha nos seus colégios coloniais. 

Assim, restou apenas o clero das outras Ordens que apostolavam no Brasil, os 

chamados padres-mestres, ou aqueles indivíduos agregados à aristocracia agrária 

(senhores de terras e escravos) que haviam sido educados nos colégios jesuíticos, já 

que estes últimos compunham, no contexto colonial, os únicos egressos das 

instituições escolares até então existentes. Portanto, torna-se factível levantar a 

hipótese de que os mestres das aulas régias continuaram ensinando os mesmos 

conhecimentos herdados dos próprios jesuítas. Dito de outra forma: pelo fato de que 

as reformas pombalinas não dispuseram de uma política de formação de professores 

que pudesse substituir os padres da Companhia de Jesus no ofício docente das aulas 

régias, a essência da educação colonial continuou sendo aquela de antes de 1759, ou 

seja, a hegemonia de 210 anos exercida pela Companhia de Jesus havia acabado, mas 

a natureza pedagógica da educação colonial continuava a mesma. (FERREIRA JR, 

2010, p. 32). 

 

 A educação na colônia mudou de mãos, mas continuava a ter a mesma e 

inalterada ordem e função: servir aos interesses de pequenos grupos e na doutrinação e 

dominação do restante da população. Os Professores detinham o poder, no que se referia aos 

conhecimentos, mas continuavam sem autonomia em seu trabalho docente. Apenas 

reprodutores de uma ordem vigente. 

No final do século XVIII e início do século XIX o Brasil, ainda com sua origem 

agrária e escravista, sentia-se pressionado a acompanhar o processo de industrialização que 

tomava conta do mundo. E mesmo com toda a resistência de fazendeiros e aristocratas da 

colônia, o Brasil viu-se, com a ascensão de um novo grupo social, os burgueses, tendo que 

reestruturar-se social, política e economicamente. Ferreira Jr (2010) assim descreve esse 

período de transição que vivia o Brasil: 

A partir da segunda metade do século XVII, processava-se, de forma lenta e gradual, 

a constituição de uma camada social intermediária existente entre a massa de escravos 

e as elites agrárias. Formada por pequenos proprietários rurais e urbanos, 

comerciantes, artesãos e funcionários da burocracia estatal, esses setores sociais 

minoritários no conjunto da população concebiam a educação como um mecanismo 

de ascensão social, ou seja, almejavam alcançar as condições econômicas desfrutadas 

pelas elites agrárias por meio da designação honorífica “doutor”. [...]  
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O ano de 1822 constituiu-se num momento histórico de descontinuidade sem ruptura 

com as estruturas herdadas do período colonial, isto é, a separação administrativa do 

Brasil em relação a Portugal não significou uma ruptura com o modo de produção 

escravista e o sistema político baseado no Padroado que vigoravam no passado 

colonial. Em síntese: o Brasil permaneceu como uma economia agrária mantida pelo 

trabalho escravo e, por conseguinte, com uma estrutura social rigidamente constituída: 

a massa de escravos desafricanizados, de um lado, e as elites agrárias regionalizadas, 

do outro. Assim, o Brasil continuou sendo um país periférico, economicamente 

dependente em relação aos centros metropolitanos europeus, cujo capitalismo 

avançava rapidamente para a plena era industrial. (FERREIRA JR, 2010, p. 35-36). 

 

Após proclamada a independência do Brasil, em 1824 temos promulgada nossa 

primeira Constituição, onde o tema educação é restrito ao artigo 179 em seu inciso XXXII ”A 

Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos” (BRASIL,1824). Esse direito a instrução 

primária foi, através do Ato Adicional de 1834, revogado o inciso XXXII e transferido para as 

províncias a obrigação do financiamento dessa a instrução “primária e gratuita”. Para alguns é 

aqui que se inicia a tradição de divisão de responsabilidades entre União, estados e municípios.  

Para o cumprimento dessa obrigação, as províncias passaram a preocupar-se pela 

primeira vez com a formação de Professores e vimos o aparecimento de alguns espaços 

específicos para tal; as escolas normais. Essas escolas seguiam modelos europeus, como sempre 

modelos externos ditando desde sempre o que deve ser prática em nosso país. O Brasil já se via 

forçado a entrar, tardiamente, no mundo agora industrializado onde não cabia tantas pessoas 

sem a instrução mais básica para operar máquinas. A revolução industrial que já assolava o 

mundo, trazia consigo a necessidade de uma revolução educacional. 

No Brasil, iniciava-se o pensamento da necessidade de uma melhor formação dos 

Professores, mas ainda como algo a ser custeado o mínimo possível pelo poder público. Ribeiro 

(2015) assim descreve o surgimento das primeiras escolas normais no Brasil: 

As primeiras Escolas Normais do Brasil não atraíram o interesse dos docentes, pois 

elas ofereciam baixos salários para o exercício do magistério, um currículo 

rudimentar, estrutura precária e pouco apreço conferido aos profissionais da educação. 

Uma realidade que, tiradas inúmeras exceções, e descontado o aspecto de contextos 

totalmente diferentes, encontra eco ainda nos dias atuais. (RIBEIRO, 2015, p. 427). 

 

A revolução industrial batia insistentemente a porta do Brasil e com isso a 

ampliação do acesso à escola e a melhor formação dos Professores se faziam necessárias. Entre 

1836 e 1881, mesmo não oferecendo muitos atrativos aos Professores, foram criadas as 

primeiras escolas normais em todo o país. O Quadro 1 apresenta isso: 
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Quadro 1 – Criação das Escolas Normais no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Fonte: Construído pela autora a partir de Romanelli. 1986, p. 163 

O Brasil chega ao final do século XIX com um sistema educacional, como bem 

afirma Ferreira Jr (2010, p.13), “elitista e excludente”.  Poucos tem acesso a frequentar a escola, 

mesmo sendo essa escolaridade bem elementar e básica. É o que observamos claramente no 

gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Situação da educação primária em 1857 

 
   Fonte: Construído pela autora a partir de Ferreira Jr. 2010, p.44 

No início do século XX, com o Brasil a passos lentos sendo introduzido no avanço 

industrial da época, a população brasileira antes agrária e rural transfere-se para os grandes 

centros urbanos. A grande população de operários passa a exigir mais escolas para seus filhos, 

pois a realidade atual exigia uma população no mínimo alfabetizada. Porém, nesse período a 

situação brasileira retratava um quadro carente de escolas e excedente em analfabetos. Chega-

se ao ano de 1920 com um índice de quase 65% da população acima de 15 anos, sem saber ler 

e escrever (INEP, p.6).  
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Para atender os interesses econômicos da revolução industrial, se fazia urgente 

ampliarem-se as escolas primárias e os espaços de formações de Professores. Surgiram então 

mais escolas normais e os Institutos de Educação. Sobre esses últimos afirma Saviani (2009): 

Uma nova fase se abriu com o advento dos institutos de educação, concebidos como 

espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto do ensino, mas 

também da pesquisa. Nesse âmbito, as duas principais iniciativas foram o Instituto de 

Educação do Distrito Federal, concebido e implantado por Anísio Teixeira em 1932 e 

dirigido por Lourenço Filho; e o Instituto de Educação de São Paulo, implantado em 

1933 por Fernando de Azevedo. Ambos sob inspiração do ideário da Escola Nova. 

(SAVIANI, 2009, p. 145). 

 

O século XX coloca o Brasil à frente do desafio de inserir-se e acomodar-se a uma 

nova ordem econômica e atender aos interesses de uma nova ordem de classes ascendentes, 

sem alterar tradicionais ordens ainda vigentes. Sobre isso Romanelli (1986) afirma: 

[...] a expansão capitalista trouxe também a luta de classes [...] Essa luta assumiu no 

terreno educacional características assaz contraditórias, uma vez que o sistema 

escolar, a contar de então, passou a sofrer, de um lado, a pressão social de educação,  

cada vez mais crescente e cada vez mais exigente, em matéria de democratização do 

ensino, e, de outro lado, o controle das elites mantidas no poder, que buscavam, por 

todos os meios disponíveis, conter a pressão popular, pela distribuição limitada de 

escolas, e,  através da legislação do ensino, manter o seu caráter “elitizante”.  

O que se verificou, a partir daí, foi o fato de a expansão do sistema escolar, inevitável, 

ter-se processado de forma atropelada, improvisada, agindo o Estado mais com vistas  

ao atendimento das pressões do momento do que propriamente com vistas a uma 

política nacional de educação. É por isso que cresceu a distribuição de oportunidades 

educacionais, mas esse crescimento não se fez de forma satisfatória, nem em relação 

à quantidade, nem em relação à qualidade. (ROMANELLI, 1986, p.61) 

 

Um dos grandes desafios do século XX foi conter o avanço do analfabetismo no 

Brasil, não porque se entendia que o povo brasileiro tinha direito a uma educação universal e 

igualitária, mas por ser inconcebível tal fato para a era das máquinas e das indústrias. Observa-

se nos gráficos 4 e 5, o quanto se tentou reduzir o avanço do analfabetismo entre os anos de 

1920 a 1970, ampliando, de forma muito tímida, o acesso a um ensino primário, mas não 

investindo no que fugia a esse mínimo, que seria o ensino médio, esse com um número irrisório 

de matrículas em relação a população escolarizável da época. 

 

Gráfico 4 – Indicadores demográficos, econômicos e taxa de alfabetização entre 1900 e 1970 
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        Fonte: Construído pela autora a partir de Romanelli.1986, p. 62 

 

 

Gráfico 5 – Evolução do crescimento populacional e escolarização no Brasil, da 

população de 5 a 19 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Construído pela autora a partir de Romanelli. 1986, p. 64 

Algo que não se pode deixar de enfatizar era que, ao contrário dos séculos XVII e 

XVIII, onde a educação ficava a cargo dos homens religiosos ou aristocratas formados por eles, 

no século XX com a expansão de oferta do ensino primário, as mulheres passam a ocupar em 

grande quantidade, como em dias de hoje ainda, essa função. Ribeiro (2015) assim resume os 

motivos disso: 

Essa acentuada presença das mulheres não é por acaso, e é desnecessário dizer de 

como se internalizou no Brasil a associação entre magistério e público feminino. No 

entanto, é fundamental considerar as reivindicações femininas, que buscavam seus 

direitos ao exigirem o acesso a instrução e a oportunidade de trabalho remunerado. 

Portanto, existem três elementos que se relacionam essa questão: a escassez de 

procura masculina nas Escolas Normais, devido às precárias condições salários 
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incipientes, somados as pressões exercidas pelas mulheres por maiores direitos, e ao 

mesmo tempo imbricando-se numa questão ideológica de pensar a mulher 

estrategicamente dentro da intenção de conservação da estrutura social. A mulher, já 

historicamente “educadora do lar”, deve agora no Magistério reproduzir o “cuidar”, 

garantindo assim o estabelecimento da ordem e da reprodução do próprio 

patriarcalismo.  A conquista de uma vaga no grupo escolar significava para as 

mulheres, uma oportunidade de adquirir o máximo da ascensão na carreira, contudo, 

os cargos de direção destinavam-se aos homens. (RIBEIRO, 2015, p. 431). 
 

Até hoje é comum a sociedade associar, ainda, o Professor como um “tio” ou uma 

“tia”. Se são parentes logo não precisam ser bem pagos, o afeto é o pagamento, se são ligados 

pelo afeto fica estranho inclusive lutar por melhores salários e condições de trabalho. Freire 

(1997) ressalta muito bem isso quando afirma: 

Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no 

seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora 

implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por profissão [...] Quem já viu 

dez mil “tias” fazendo greve, sacrificando seus sobrinhos, prejudicando-os em seu 

aprendizado? (FREIRE, 1997, p. 9-10) 

 

O perfil social do Professor, se fez e se faz dentro de uma análise histórica e crítica 

de nosso país. É um passado que não se foi, pois encontra-se em nossas práticas escolares, na 

desvalorização dessa docência e na precariedade e precarização da escola pública. Não se pode 

perder de vista toda essa análise sistêmica. O professor de hoje não é o que é por mero acaso, 

ele se fez historicamente, não é um só, é um coletivo inserido em outros coletivos. Não se pode 

perder isso de vista. 

Se o século XIX inseriu o Brasil na era da revolução industrial, o século XX veio 

com todas as outras revoluções; social, política, econômica e educacional, que estavam 

atreladas a ela. Com a urbanização acelerada alguns acontecimentos tão acelerados quanto 

marcaram essa fase histórica: ampliaram-se o número de escolas, as desigualdades sociais, 

afirmaram-se espaços específicos para a formação de Professores, houveram inúmeras reformas 

educacionais e criou-se em 1930 o Ministério da Educação e Saúde Pública.  

Durante o regime militar em 1964, publica-se a lei n. 5692/71 onde as escolas 

normais deram lugar às habilitações específicas de Magistério precarizando, ainda mais, a 

formação de Professores e o próprio antigo ensino primário, já que se tornava necessária a 

formação universitária apenas para Professores que iriam lecionar nos últimos quatro anos do 

1º grau e 2º grau, e ficando ainda o nível superior destinado a formação dos quadros de 

dirigentes escolares. Uma formação docente bem fragmentada, onde para os anos iniciais 

oportunizava-se uma formação aligeirada e curta, a nível de 2º grau. Para o ensino do 2º grau, 

onde as matrículas ainda eram em menor quantidade, ficava a formação de Professores com 

nível superior. O quadro 2 representa bem isso: 
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Quadro 2 – Formação de Professores, a partir da Lei 5692/71 

Lei 5692/71 – Formação de Professores 

Formação de nível de 2º grau Com duração de 3 anos, destinados a formar professor 

polivalente das quatro primeiras séries do 1º grau 

Formação de nível de 2º grau, com 

1 ano de estudos adicionais 

Destinada ao professor polivalente, com alguma 

especialização, para uma das áreas de estudos, apto, 

portanto, a lecionar até a 6ª série do 1º grau 

Formação superior em licenciatura 

curta 

Destinada a preparar o professor para uma área de 

estudos e a torná-lo apto a lecionar em todo o 1º grau 

Formação em licenciatura curta 

mais estudos adicionais 

Destinada a preparar o professor de uma área de estudos 

com alguma especialização em uma disciplina dessa 

área, com aptidão para lecionar até a 2ª série do 2º grau 

Formação de nível superior em 

licenciatura plena 

Destinada a preparar o professor de disciplina e, 

portanto, a torná-lo apto para lecionar até a última série 

do 2º grau 
Fonte: Construído pela autora a partir de Romanelli. 1986, p. 250 

Saviani (2011) afirma; 

No decorrer do século XX, o Brasil passou de um atendimento educacional de 

pequenas proporções, próprio de um país predominantemente rural, para serviços 

educacionais em grande escala, acompanhando o incremento populacional e o 

crescimento econômico que conduziu a altas taxas de urbanização e industrialização. 

(SAVIANI, 2011, p. 7) 

 

No gráfico 6, percebe-se um crescimento quantitativo considerável e inegável no 

acesso à educação, entre os anos de 1933 e 1998, em todos os níveis de ensino, porém com o 

foco sempre na educação mínima. O Brasil ainda pensando como colônia, conduz sua 

ampliação de ensino de acordo com interesses econômicos externos, ao ampliar o acesso a 

escolaridade mínima e básica. 

O Brasil, após 498 anos de seu descobrimento, continuava ofertando ao povo 

apenas o suficiente para que estivesse preparado a atender os interesses de grupos e interesses 

externos. A década de 90 representou o enquadramento do Brasil, aos interesses da ordem 

econômica do capitalismo industrial. 

 

Gráfico 6 – Evolução do crescimento populacional e oferta de matrículas no Brasil, nos anos 

de 1933 e 1998. 
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Fonte: Construído pela autora a partir de Saviani, 2011, p. 7-8 

 

Ao entrarmos no século XXI, pouco se mudou em oferta de ensino em nosso país. 

Ampliou-se o número de matrículas, mas a oferta continua timidamente centrada numa 

educação elementar e básica. O acesso ao nível superior, no Brasil, tem passos tímidos. O 

ensino superior, ficando ainda para poucos privilegiados. Pode-se dizer que a ideia de 

pensamento de um Brasil colonial, onde o ensino superior é para a classe dominante, ainda está 

em nossas raízes culturais. O gráfico 7 demonstra claramente que, se comparado ao gráfico 6, 

continua sendo o ensino elementar o mais universalizado e o ensino superior uma oferta, ainda, 

para poucos privilegiados, tão “elitista e excludente” (Ferreira Jr; 2010) como em tempos 

passados. 

 

Gráfico 7 – Matrículas em Instituições Públicas / 1991 – 2000 

 
Fonte: Construído pela autora a partir de BRASIL. 2003  
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Durante os séculos XVI ao XX, a figura tradicional do Professor como aquele mero 

reprodutor/transmissor de conhecimentos prevaleceu, fruto de uma educação fundada por 210 

anos de princípios jesuíticos, orientados por documentos como o “Ratio Studioriun”. Nessa 

perspectiva as qualidades esperadas de um “bom professor” perpassavam por boa oratória, 

domínio dos conteúdos ensinados e capacidade de manter os alunos em perfeita disciplina. 

Esses não passavam de meros receptores de todo esse conhecimento a ser transmitido pelo seu 

mestre. 

A revolução industrial, impulsionando a massificação da educação, ampliou o papel 

do Professor e, a partir de então, muitas funções foram sendo somadas à função docente. 

Professor facilitador da aprendizagem, mediador de conhecimentos são concepções que foram 

sendo atribuídas à função docente no decorrer dos anos de acordo com as inovações científicas, 

psicológicas, mas, acima de tudo, em consonância aos interesses econômicos que determinam 

a ordem vigente da época. 

Chega-se ao século XXI com os desafios de uma nova revolução industrial, assim 

denominada para alguns, a revolução tecnológica. As inovações tecnológicas que surgem, 

tornaram o conhecimento algo facilmente acessível aos alunos e, o papel do Professor, muito 

questionado.  

O mundo mais “globalizado” e a era da revolução tecnológica exigem, como o fez 

a revolução industrial, uma nova revolução educacional. Novos atores sociais surgem nesse 

cenário. A educação passa a ser um campo fértil a mercantilização, organismos internacionais 

financeiros passam a acompanhar de perto o campo educacional. Ribeiro (2012) ao descrever 

essa nova ordem social e econômica, associada à educação afirma: 

A educação para os governos e organismos multilaterais como o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional, FMI, deixa de se tornar um direito social para 

transformar-se em um serviço. E regido pelo mercado, submetido às leis gerais dos 

preços internacionais, pelos ajustes orçamentários dos governos e seus mecanismos 

fiscais, pela lei da oferta e da procura, pelos interesses dos investidores [...] 

Com a universalização da educação fundamental no Brasil, cresce o número de 

professores contratados o que aumenta a massa salarial paga aos docentes no país. 

Aumenta também o tempo que o trabalhador docente dedica à escola e as tarefas 

exigidas pela sua atuação como educador, sem que ambas as coisas - aumento do 

número de contratos e do tempo individual e geral de trabalho nas escolas -, chegue a 

significar qualquer acréscimo em sua remuneração salarial individual. (RIBEIRO, 

2012, p. 6-7) 

 

A figura do professor tem mudado muito, são inúmeras as atribuições e os desafios 

atrelados as práticas docentes atuais. Em contrapartida esse profissional continua tão 

desvalorizado socialmente, quanto antes. Expressões como “empoderamento” do Professor são 

utilizadas para se passar a ideia de que esse profissional precisa de mais espaço e autonomia 
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social, porém o que se vê é na prática, esse “empoderamento” restringir-se a ampliação de 

tarefas e funções. A precarização do trabalho docente é algo que também faz parte dos dias 

atuais, algo construído histórica/social/politicamente, em nosso país como pode ser visto num 

breve resgate histórico.  

Discutir sobre essa precarização docente se faz importante e necessário. Inúmeros 

papéis e funções permeiam a prática do Professor, no século XXI, e faz-se necessário de fato 

se apropriar melhor, dentro de uma visão mais dinâmica e sistêmica desse fazer docente. Tudo 

sempre sendo analisado como a um filme dinâmico e em plena construção, nunca como uma 

foto estática e fragmentada. 

É importante, antes de pensar sobre o que seria essa precarização docente atual, 

analisar as mudanças que novas legislações brasileiras trouxeram ao cenário educacional atual, 

a partir da Constituição Federal de 1988.  

 

2.2. Legislação educacional: a profissão docente a partir da nova Constituição Federal de 

1988 

 

Ao final da década de 1980 e início da década de 1990, observam-se mudanças na 

legislação brasileira que afetaram, e ainda afetam, diretamente a educação. A Constituição 

Federal de 1988,  Lei de Diretrizes e Bases de 1996, Lei do Fundef/96 que depois foi substituída 

pela Lei do Fundeb/2007 e Lei do Piso Salarial dos Professores/2008 são exemplos disso.   

A constituição de 1988, marcando um período de abertura política em nosso país, 

trouxe algumas novidades no plano educacional, entre elas: Educação vista como direito social 

(Art.6º); Educação como direito de todos e dever do Estado (Art.205º); Valorização dos 

profissionais da educação escolar, com a garantia de planos de carreira (Art.206º-V); Criação 

de um Piso salarial nacional para professores da educação pública (Art.206º-VIII);  

Reconhecimento da educação básica como obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos (Art.208-I);  

Previsão da necessidade de ampliação progressiva do ensino médio (Art.208-II); Divisão de 

responsabilidades entre as esferas do executivo, ficando o Governo Federal responsável por 

organizar e acompanhar o ensino superior, os Estados prioritariamente o Ensino médio e os 

Municípios devendo responsabilizar-se pela educação Infantil e Ensino Fundamental (Art.211º, 

§ 1º, § 2º e § 3º); Estabelece a necessidade de criação de um Plano Decenal de Educação, para 

uma melhor articulação da educação como plano nacional (Art. 214º). 

A Lei 9394//96 aprovada, nossa lei de diretrizes e bases da educação (LDB), foi o 

resultado de amplas e complexas lutas e embates sobre os possíveis caminhos que deveriam 
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tomar a educação brasileira e suas prioridades. Uma luta entre os interessados em ampliar o 

espaço do ensino privado de um lado e os que entendiam que a educação deveria ser pública, 

gratuita, laica e universal de outro. A lei aprovada não foi a proposta de lei que durante anos foi 

debatida por diversos membros da sociedade brasileira e movimentos sociais, que foi aprovada 

na Câmara dos deputados e chegou ao Senado Federal como o Projeto de Lei nº 1.158-B/1988a.  

No Senado, o Projeto de Lei nº 1.158-B/1988a foi aprovado pela Comissão de 

Educação em novembro de 1994, mas o Senador Beni Veras apresenta um requerimento onde 

pede que o Projeto de Lei retorne à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para uma 

análise. Darcy Ribeiro, assumiu a relatoria dessa proposta na Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania e conclui alegando serem inconstitucionais inúmeros artigos do Projeto de Lei que 

foi discutido por vários anos, por sindicatos, movimentos sociais, entidades como Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (Anped) e União Nacional dos Estudantes (UNE),   Darcy Ribeiro 10 

apresenta um outro projeto de lei que ia de encontro com os interesses dos que defendiam uma 

educação voltada aos interesses de grandes empresas. Aprovado no Senado, o novo projeto de 

lei de Darcy Ribeiro, volta à Câmara dos Deputados e lá foi aprovada em 17 de dezembro de 

1996. Em 20 de dezembro, três dias depois, foi aprovada sem vetos do Executivo, a Lei 

9394/96. A esse completo alinhamento entre o Executivo e o Legislativo, Saviani (2016, p. 182) 

faz a seguinte leitura dos fatos: “Esse resultado é explicável uma vez que o MEC foi, por assim 

dizer, coautor do texto de Darcy Ribeiro e se empenhou diretamente na sua aprovação. E, como 

a iniciativa privada, ficou inteiramente satisfeito com o desfecho”. 

A nova lei aprovada, embora propicie espaços legais para alguns avanços 

educacionais, resultou de acirradas discussões e guerras de força políticas, sociais e 

econômicas. Carneiro (2015) define muito bem o que significou o surgimento dessa nossa Lei 

de diretrizes e bases: 

A terceira LDB, Lei 9.394/96, resultou de uma gestação legislativa complicada. 

Enraizada em vários governos, marcados por fortes contradições ideológicas, sua 

tramitação foi longa, conflitiva, intensa, detalhista e ambientada em contextos de 

correlações de forças ora emancipatórias, ora paralisantes. (CARNEIRO, 2015, p. 37) 

 

A nova LDB/96, aprovada com o árduo trabalho de Darcy Ribeiro e do próprio 

Ministério da Educação (MEC), representa os anseios da nova ordem econômica onde tem o 

Banco Mundial como seu maior propagador. Abriram-se caminhos para o mercado privado 

                                                           
10 Senador, eleito em 1991, pelo Rio de Janeiro, cargo que exerceu até sua morte em 1997. Autor da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação de 1996, conhecida como “Lei Darcy”.  
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investir na área da educação e no lucrativo campo de ensino superior, sobre isso ainda citou 

Saviani (2016); 

Com efeito, antes da aprovação ele (Darcy Ribeiro) havia declarado que a lei era 

ótima, tendo apenas um defeito; a exigência de que as escolas de nível superior, para 

se constituírem como universidades, deveriam ter a maioria do corpo docente 

constituído de mestres e doutores. Para ele essa exigência era irrealista, já que 

dificilmente alcançável pelas universidades particulares. No dia da votação final ele 

esteve no Senado, na condição de reitor da Universidade Paulista, fazendo lobby em 

favor das escolas particulares, e conseguiu que o Senador Antonio Carlos Magalhães 

subscrevesse sua proposta retirando a exigência dos títulos de mestre ou doutor e 

substituindo-os por curso de especialização [...] com isso o “único defeito” foi sanado 

e, aos olhos dos interesses privados, a lei resultou perfeita. (SAVIANI, 2016, p. 181) 

 

 Aprovada a LDB/96, entre tantas lutas, trouxe como a constituição federal/88, 

seus avanços e retrocessos, fruto do embate de diferentes interesses e forças sociais, econômicas 

e políticas. São alguns pontos de nossa LDB/96: A educação com a finalidade de pleno 

desenvolvimento do educando, em seu exercício para a cidadania e a qualificação para o 

trabalho (Art. 2º); Reconhecimento como características a serem preservadas no ensino a 

igualdade de acesso e permanência, a liberdade de aprender/ensinar/pesquisar, o pluralismo de 

ideias, o apreço a tolerância, a valorização do “profissional” da educação escolar (Art. 3º); 

Como na CF/88, reafirmação do dever do Estado com a educação pública e sua obrigatoriedade 

e gratuidade dos 4 aos 17 anos (Art.4º -I); Reconhecimento que o acesso à educação básica é 

obrigatória e direito subjetivo, podendo qualquer cidadão acionar o poder público para exigir 

esse direito (Art.5º); Elaboração, por parte da União do Plano Nacional de Educação em 

colaboração com os outros entes (Art. 9º); Reconhecimento da importância de uma maior 

participação docente na construção de uma proposta pedagógica em seus estabelecimento de 

ensino (Art.13º-I); Ensino dividido em educação básica (educação infantil, ensino fundamental 

e ensino médio) e ensino superior (Art.21º). 

Na área de formação de Professores, a LDB/96, trilha em um campo com amplos 

embates, e por isso continua sofrendo alterações constantes até os dias atuais, estando ainda em 

vigor o reconhecimento de formações em níveis de ensino médio e/ou superior, para a 

habilitação de docentes que lecionem da educação infantil ao ensino médio (art.61º -I); 

Reconhecimento da necessidade de formações iniciais e continuadas para professores, ficando 

essas na responsabilidade de todos os entes em regime de colaboração, podendo para isso serem 

utilizados recursos  e tecnologias de ensino a distância (Art. 62º- § 1º, § 2º e § 3º). 

A LDB/96 ainda reconhece que os Institutos de Ensino Superior poderão 

responsabilizar-se pelas formações iniciais e continuadas de professores (Art. 63º); Porém para 

cargos de gestão da educação pública a lei só reconhece como habilitados para isso os que 

passaram por cursos de graduação em Pedagogia ou Pós-graduações (Art.65º); Na tentativa de 
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uma maior valorização docente é reconhecido o direito a formações continuadas remuneradas, 

a um piso salarial profissional de caráter nacional, a horários para 

estudos/planejamento/avaliação dentro da jornada de trabalho e, enfatiza ainda outro ponto 

importante que são condições adequadas de trabalho (Art.67º - II,III, V e VI); Define o 

percentual financeiro que cada ente deve investir em educação (Art.69º), parece que isso seria 

óbvio demais, mas para um país com nossa tradição colonial para retenção de direitos e 

privilégios nas mãos de poucos estar na lei é algo muito importante e significativo; Instituída a 

década da educação, onde a União deve organizar seu Plano Nacional de Educação com metas 

e diretrizes para os próximos 10 anos (Art.87 - § 1º).  

A formação docente, com a nova LDB, fragilizou-se ao possibilitar que isso ocorra 

a nível de ensino médio ou ensino superior, quando se acreditava que íamos caminhar para 

formações docentes diretamente integradas ao campo acadêmico de nossas universidades. 

Fortificou-se ainda os chamados Institutos de Ensino Superior, como também responsáveis por 

essa formação docente, não tendo muitas vezes esses institutos vínculos com as universidades.  

Como todo embate de forças distintas, entre avanços e retrocessos, podemos afirmar 

que nem tudo tenha sido perdido ou em vão, pois vislumbram-se, com a LDB/96, espaços 

significativos na lei como; as tentativas de valorização docente, a inclusão de um plano decenal 

para a educação, a compreensão da existência de um piso salarial nacional já que temos 

disparidades enormes de realidades docentes em nosso país quase continental e, ainda, o 

entendimento de que dentro da jornada de trabalho de um professor precisa haver espaço 

remunerado para seus momentos de estudo/planejamento/avaliação. Entre o que diz a lei e sua 

aplicabilidade sabe-se que existe um longo caminho a ser percorrido, em nosso país isso já é 

histórico, mas a legitimidade de alguns direitos no texto da lei já é um início significativo, o 

resto é resistência e luta para uma escola pública de real qualidade e, como imprescindível, uma 

maior valorização docente. 

O financiamento da educação é um ponto primordial para que muitas políticas 

públicas possam ser de fato colocadas em prática. A criação da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 

de 1996 e sua substituta, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, tiveram um significativo 

papel no que se refere a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, aquela, e da 

educação básica, esta, como também a valorização dos profissionais da educação básica.  

Na Lei º 9.424/96, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) previa-se: A criação, no prazo de seis 

meses da vigência da lei, de planos de carreira e remuneração do magistério (Art.9º); estabelecia 
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um prazo de cinco anos para a extinção do cargo de professor leigo, para o qual deveria ser 

usado recursos desse fundo em sua capacitação (Art.9º - § 1º, § 2º e § 3º).  

Em 20 de junho de 2007, entra em vigor o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), que iria substituir o Fundef. O Fundeb, como é popularmente conhecido, lei nº 

11.494/2007 seria um fundo destinado a manutenção e ao desenvolvimento da educação básica 

e pública, não mais o ensino fundamental como sua antecessora, e ainda seu destino deve ser 

usado na valorização dos trabalhadores em educação (Art.2º).  

No Fundef se previa um investimento de 15% em educação, já com o Fundeb esse 

percentual foi ampliado para 20%. Os recursos são provenientes de várias fontes de receitas 

(Art. 3º). A previsão de 60% dos recursos do Fundeb para o pagamento dos profissionais da 

educação, também é algo a se ressaltar da lei (Art.22º), embora ainda não seja uma prática em 

nosso país mecanismos mais transparentes de controle social do uso desse dinheiro público, é 

importante ressaltar que o reconhecimento desse financiamento previsto em lei, sempre é um 

instrumento a mais na luta por melhores condições de ensino e trabalho docente. O Fundeb é 

uma lei com vigência apenas até 31 de dezembro de 2020, ficando a incógnita do que virá em 

substituição desse importante fundo para a educação.  

Reconhecer e estar previsto em lei os meios de financiamento para a educação é 

algo necessário, não significa dizer que ao fazê-lo o Fundef não é passível de críticas. Segundo 

(2005) nos lembra um aspecto importante sobre esse novo financiamento: 

... o Fundo operacionaliza a implementação da política de redução dos objetivos 

educacionais, limitados ao ensino básico regular minimalista, em prejuízo dos demais 

níveis e modalidades. Nesse sentido, o Fundef torna-se um mecanismo indispensável 

na agenda positiva da estruturação da educação, ao restringir sua atuação ao ensino 

fundamental como satisfatório para uma população pobre, além de ostentar o status 

de universalidade e qualidade para a educação pública no Brasil [...] O Fundef não se 

constitui numa política de educação original do governo brasileiro [...] O Banco 

Mundial, ao substituir a Unesco na coordenação de projetos sociais, sobretudo na 

educação, imprimiu sua política de ajuste, revelada na redução dos custos 

educacionais e na priorização do ensino elementar como uma política de ―alívio da 

pobreza nos países periféricos. (SEGUNDO, 2005, p. 15-16) 

 

O que se percebe claramente, é que a história da educação brasileira não avança na 

busca da emancipação do povo e sim numa busca de adaptação a interesses externos ao país. 

Em Segundo et al (2015), ao relatarem ainda sobre o Fundeb, o financiamento substituto do 

Fundef, e seus impactos imediatos no campo educacional, confirmam essa constante ideia do 

Brasil ainda colônia sempre voltada a formação mínima e básica aos brasileiros e seus 

Professores: 

Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, expressão de continuidade do Fundef, 
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vem somar-se a essa perspectiva de formação aligeirada de professores, de modo 

superficial e em finais de semanas ou férias, legitimando esses artifícios de formação, 

alimentando o mercado dos cursos pagos em instituições de ensino superior público e 

privado. (Segundo et al, 2015, p. 197-198)  

 

Nossa história educacional, com todos os seus avanços e retrocessos, como já foi 

citado antes, é o resultado de inúmeras lutas sociais, econômicas e políticas, onde interesses se 

contrapõem. Nossas legislações são o resultado desses embates. Tudo isso tem impactado direta 

e indiretamente o chão de nossas escolas públicas e a vida de todos que nelas estudam e 

ensinam. 

Outro exemplo disso foi a legislação aprovada após a Constituição Federal/88 e 

LDB/96; a lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, conhecida como “lei do piso”. Ela regulamenta 

o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 

Historicamente, as disparidades entre as regiões de nosso país nos levaram a colecionar 

inúmeras diferenças e desigualdades educacionais, ficando a remuneração docente sendo uma 

delas. São pontos a serem destacados da “lei do piso”: Limita-se a 2/3 da jornada do professor 

a atividades de “interação com os educandos” (Art. 2º - § 4º), o que deixa o restante para 

atividades extra sala de aula. Ressalta, ainda, que todo mês de janeiro, a partir da 2009, o piso 

salarial profissional nacional deverá ser atualizado (Art.5º).  

O reajuste anual tem sido motivo de lutas e embates constantes ainda hoje, a lei não 

impõe penalidades a governantes que descumprem a “lei do piso” e deixa subjetivo se esse 

reajuste deve ser aplicado a todos os níveis dos recém instaurados planos de cargos e carreiras 

ou apenas defina o mínimo a ser pago a um docente da educação básica em escolas públicas. 

Com isso, os governantes, mesmo tendo no Fundeb um recurso importante para a 

complementação do pagamento de seus professores, entendem que se o salário inicial já está de 

acordo com o valor mínimo, “ o piso”, logo o restante da categoria não precisa desse reajuste. 

É a histórica crença de que a docência não precisa ser bem remunerada e os professores devem 

trabalhar por amor e por vocação. Nossa história atual, em pouca coisa tem se diferenciado das 

nossas características coloniais. 

 

2.3 E no meio do caminho havia um banco: a influência do Banco Mundial na educação 

brasileira. 

 

2.3.1 Um ponto de partida: conhecendo o Banco Mundial 
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O Banco Mundial foi criado em 1945, a partir da Conferência de Bretton Woods, 

com o objetivo de auxiliar economicamente os países afetados pela 2ª Guerra Mundial. Para os 

Estados Unidos, que saia da guerra extremamente fortalecido tanto econômica como 

militarmente, era uma forma de captar países parceiros pelo mundo para a expansão capitalista 

que ele defendia como ideal ao mundo pós-guerra. Afirmam Pereira; Pronko; Mendes (2014): 

A subida do BM à condição de organização multilateral relevante no pós-guerra foi 

escorada, do ponto de vista político e financeiro, pelos Estados Unidos, que sempre 

foram o maior acionista, o membro mais influente e o único com poder de veto na 

instituição, forjando-a como parte da sua infraestrutura de poder global. (PEREIRA; 

PRONKO.MENDES. 2014. p.19-20) 

 

Inicialmente a ajuda do Banco Mundial, e seu parceiro Fundo Monetário 

Internacional, priorizava os países da Europa e ao Japão. Com o tempo o Banco, voltou-se aos 

países chamados subdesenvolvidos, onde através de concessões de empréstimos, passava a 

fazer o monitoramento de suas atividades visando conhecer o país e garantir que esse não 

corresse o risco de inadimplência, ao mesmo tempo que se desenvolvesse de forma a não 

colocar em risco os interesses do mercado capitalista. 

Pereira (2010) assim descreve a atuação Banco Mundial e sua transição com o 

tempo e as mudanças em sua Presidência: 

[...] o Banco Mundial sempre explorou a sinergia entre empréstimos e pensamento 

econômico para ampliar a sua influência e institucionalizar a sua pauta de políticas 

em âmbito internacional [...] 

A chegada de Robert McNamara, em abril de 1968, à presidência do Banco Mundial 

marcou profundamente a história da instituição. Antes de ocupar o cargo, McNamara 

havia estudado e lecionado na Harvard Business School, presidido a Ford Motor 

Company e integrado o conselho consultivo da Fundação Ford. Indicado para o cargo 

de Secretário de Defesa dos Estados Unidos por Kennedy em 1961 e mantido por 

Johnson, teve um papel de destaque na atuação dos EUA na guerra do Vietnã. Se, 

antes da sua chegada, o Banco era “quase um apêndice do Tesouro dos EUA”, com 

ele a instituição se aproximou mais da área política do que da área econômica do 

Estado norte-americano. (PEREIRA, 2010, p. 260) 

 

McNamara11, foi o presidente que mais tempo esteve à frente do Banco Mundial 

(1968-1981) com ele, e sua visão de estrategista, o banco passou a ter uma nova forma de 

atuação entre os países chamados subdesenvolvidos. Se antes, as áreas de maior atuação do 

banco nesses países era as de agricultura, saneamento, estradas... para McNamara a área da 

educação era o campo que deveria ser também melhor investido nos países latinos. A contenção 

da pobreza mundial, não com o intuito de extingui-la, era algo que preocupava a ordem 

                                                           
11 Robert McNamara, foi Secretário de Defesa do Governo kennedy. Esteve à frente da Guerra do Vietnã. 

Nomeado pelo Presidente Johnson como presidente do Banco Mundial. Biografia disponível em: 

http://www.worldbank.org/en/about/archives/history/past-presidents/robert-strange-mcnamara. Acesso em 

03/06/2019. 

http://www.worldbank.org/en/about/archives/history/past-presidents/robert-strange-mcnamara
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capitalista, já que pela teoria do capital humano 12 o homem tem seu valor como força de 

trabalho e prepará-lo minimamente para exercer esse trabalho se faz vital para a manutenção 

capitalista. Podemos compreender melhor a atuação do Banco Mundial, e a importância da 

educação, para a manutenção hegemônica dos interesses americanos, a partir do próprio 

McNamara (1974): 

É importante sublinhar que a indústria da educação, normalmente entre as maiores 

empregadoras de qualquer país, é uma das poucas que não sofreram revolução 

tecnológica. Precisamos retirá-la do estágio artesanal ... é preciso encontrar os meios 

de aumentar a produtividade dos bons professores [...] O Banco Mundial se preocupa 

sobretudo com o desenvolvimento econômico. 

                                             (MCNAMARA, 1974, p.11- 13) 

 

McNamara (1974), ainda afirma que: 

Não financiamos no passado, e não financiaremos no futuro, projetos educativos que 

não estejam relacionados diretamente com o crescimento econômico. 

(MCNAMARA, 1974, p.119) 

 

 A educação passa a ser vista como um grande mercado consumidor, uma 

“indústria”, onde seus trabalhadores precisam ser melhor preparados, por seres “iluminados e 

sábios”, parafraseando Silva (2003, p. 284), que estão a serviço do banco, 

orientando/assessorando/monitorando países, subdesenvolvidos, ainda tão despreparados, que 

se encontram em “estágio artesanal” nessa área. Passam então os países chamados de 

subdesenvolvidos, depois países em desenvolvimento ... para alguns, países do lado sul do 

planeta, a receberem atenção, assessoramento e monitoramento do Banco Mundial para que 

tenham um desenvolvimento em educação “satisfatório” e condizentes aos interesses globais. 

 Em tese explica Pereira (2010) qual a estratégia utilizada pelo Banco Mundial, 

para manter a hegemonia americana e os interesses do Capital: 

Em nome do “ataque à pobreza”, os empréstimos para o quinquênio 1968-73 deveriam 

ultrapassar a marca do que havia sido desembolsado nos primeiros vinte anos de 

operações. E para cada Estado cliente foram estabelecidas metas anuais de 

empréstimos e se definiu que a eficiência profissional de cada funcionário seria 

avaliada segundo o volume de recursos envolvido nos projetos sob sua 

responsabilidade. O imperativo de “mover o dinheiro” a qualquer custo se tornou, 

desse modo, um dos traços mais marcantes da cultura organizativa do Banco. Para 

criar a demanda pelos seus recursos financeiros, o Banco enviava seus técnicos para 

que vendessem projetos financiáveis aos governos dos Estados clientes. Por sua vez, 

do ponto de vista governamental, o acesso ao dinheiro do Banco funcionava como um 

catalisador de empréstimos externos públicos e privados. (PEREIRA, 2010, p. 264) 

 

                                                           
12 Seguindo os princípios da teoria do capital humano, a educação é considerada, principalmente, um investimento 

fundamental, socialmente produtivo e chave para o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a redução 

da pobreza, metas que o banco afirma pretender alcançar. [...]As reformas são apresentadas como intervenções 

“técnicas”, ausentes de qualquer debate teórico e político, e orientadas pelas “lições aprendidas” e as “boas 

práticas” que o BM se mostra interessado em reproduzir em todos os países, desconhecendo os diferentes 

contextos. (VIOR; CERRUTI. 2014, p. 116) 
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Um banco criado inicialmente para servir de apoio a reconstrução dos países pós-

guerra, hoje representa o poderio americano e dos interesses do capital, diante de países como 

o Brasil, ainda com identidade de colônia, e vulneráveis economicamente aos interesses e as 

manipulações externas. Em forma de cordel, Ribeiro (2019) resume bem esse novo, não tão 

novo assim, cenário: 

[...] Vem com a Globalização, 

Mega empresas no comando. 

Dinheiro e tecnologia, 

Armamentismo aumentando. 

Sociedade de consumo, 

Países se endividando [...] (RIBEIRO, 2019, p. 03) 

 

Na área da educação, passa o Banco Mundial a disseminar suas ideias, através de 

encontros mundiais, onde mesmo estando a frente organismos como a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), é o próprio Banco que “dá as cartas”, 

como diz o famoso dito popular, a cada encontro desses. Alguns desses encontros que afetaram, 

e ainda afetam muito, o caminhar de nossas políticas educacionais brasileiras, são eles: 

Declaração Mundial de Educação para Todos ou declaração de Jomtien (1990); Declaração de 

Nova Delhi sobre Educação para Todos (1993); Fórum Mundial de Educação em Dakar (2000); 

Declaração de Cochabamba (2001); Declaração de Tarija na XIII Conferência Ibero-Americana 

de Educação (2003) e Declaração de Brasília (2004). 

Conhecer um pouco mais sobre cada um desses encontros, organizados a partir dos 

interesses da ordem do capital, se faz muito importante pois a educação brasileira é, como já 

foi dito anteriormente, como um filme em construção, inserido em muitos contextos, e nunca 

como uma foto estática e isolada. 

 

2.3.2 Banco Mundial e Educação Brasileira: o Professor nas Conferências Mundiais da 

Educação 

A partir de 1990 alguns encontros mundiais foram patrocinados por Organismos 

Internacionais como Banco Mundial e Unesco, neles discutiam-se os rumos que a educação 

mundial deveria tomar. Tais encontros trouxeram consequências diretas à educação pública 

brasileira e merecem, por isso, destaque nessa pesquisa. 
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A Declaração Mundial de Educação para Todos ou declaração de Jomtien, ocorreu 

em 1990, na Tailândia. Congresso que contou com a participação de 155 países e 120 

Organizações não-governamentais (ONGS), embora organizado pela UNESCO teve no Banco 

Mundial seu patrocinador. A declaração de Jomtien ressalta a importância de universalizar a 

educação básica; a urgência de atender às necessidades básicas de aprendizagem e redução da 

pobreza extrema. É conveniente frisar que embora as palavras nesse encontro e nos próximos 

que virão, venham carregadas de belos sentidos, se analisados de forma mais detalhada percebe-

se que sua profundidade é questionável. Ao falarem em universalizar a educação, fica sempre a 

educação mínima e básica, como referência. A educação claramente deve ser a que serve aos 

interesses do mercado, onde a hegemonia de uns países limita a emancipação real de outros.  

Redução da pobreza é vista como algo limitado a um nível que não coloque em 

risco os interesses do capital, tanto que não se fala em suas origens e muito menos em sua 

exclusão do cenário mundial. A partir do encontro em Jomtien, o Brasil passou por algumas 

mudanças no plano educacional, buscando alinhar-se à nova ordem mundial e afastando-se da 

criação de uma identidade própria e mais adequada aos interesses e demandas educacionais 

nacionais. Afirma Carmo. et al (2015): 

[... ] o Banco Mundial, representado pela Unesco, através da Declaração de Jomtien, 

passa a monitorar e influenciar a educação mundial em todas as suas dimensões, desde 

a problemática da formação docente, da condução didático-pedagógica da sala de 

aula, até a formulação de políticas educacionais centradas na autogestão, 

descentralização e financiamento da educação. Vale destacar que, no Brasil, a tal 

Conferência foi decisiva na formulação da legislação educacional, incluindo a LDB 

9394/96, os PCN e as diretrizes curriculares de todas as modalidades e níveis de 

ensino. (CARMO et al, 2015, p. 108) 

 

Para dar conta dessa ampliação de acesso à educação básica, passou-se a oferecer 

formações aligeiradas a Professores, alimentando o mercado das universidades privadas. O 

interesse como sempre voltado ao minimalismo na oferta de ensino e na prática/formação 

docente. Uma característica própria dos interesses do mercado, que agora estaria à frente da 

“indústria da educação”. 
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Declaração de Nova Delhi sobre Educação para Todos13, expressão já usada desde 

Jomtien, ocorreu em 1993, na Índia, e tinha como objetivo apenas reiterar os compromissos já 

traçados e determinados pela declaração de Jomtien. Nove países reiteravam os mesmos 

compromissos e metas determinados pela declaração Mundial de Educação para Todos: 

Indonésia, China, Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão, Índia. Foi 

determinado o ano de 2000 como o ano limite para o cumprimento dessas metas. 

Fórum Mundial de Educação em Dakar, ocorreu em Senegal, no ano de 2000. Nesse 

encontro contou-se com a participação de 180 países e 150 Organizações não Governamentais 

- ONGS, um número superior ao encontro de 1990. O objetivo maior desse encontro seria 

analisar o cumprimento, ou não, das metas pretendidas e firmadas na declaração de Jomtien. 

Esse encontro merece alguns comentários e destaques. O Fundo das Nações Unidas para a 

Infância - UNICEF e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

– UNESCO, entram em embates buscando solidificarem posições no cenário mundial, enquanto 

sai mesmo fortalecido o Banco Mundial, algo de fato de se lamentar conhecendo a importância 

das duas instituições em momentos anteriores, inclusive na luta por uma educação pública de 

real qualidade e democrática mundialmente.  Assim descreveu esse cenário Torres (2001): 

De hecho, quizás la nota más lamentable de Dakar haya sido la pugna inter-agencial, 

en particular entre UNESCO y UNICEF, agencias hermanas del sistema de Naciones 

Unidas, compitiendo hoy por hegemonía en el panorama educativo mundial y en el de 

la EPT concretamente. Cada cual desconoce a la otra calidad técnica. UNESCO 

resiente que Naciones Unidas haya asignado a UNICEF el liderazgo mundial de la 

educación de la niña, mientras UNICEF vive como un fracaso que UNESCO haya 

sido ratificada por los países como organización líder de la Educación para Todos. El 

único que no parece tener problemas ni de identidad ni de competencia ni de 

hegemonía es el Banco Mundial, que tiene su propia agenda y grandes recursos 

financieros y políticos para llevarla adelante, y que, en el vacío técnico efectivamente 

creado en el campo educativo a escala mundial, ha logrado incluso imponer un nuevo 

tipo de «expertise» y legitimidad técnica en el campo de la educación. (TORRES, 

2001). 

 

Em Dakar é ressaltada a importância da participação da sociedade no campo da 

educação, defendendo aqui a parceria com o setor privado. A figura do Professor é colocada, 

nesse encontro, como ator fundamental para obtenção das metas pretendidas, agora firmadas 

para o ano de 2015, porém não se percebe a figura docente com uma identidade própria e sim 

um trabalhador de uma fábrica que deve ser melhor formado e monitorado. São pontos da 

Declaração de Dakar, encontrados em UNESCO (2001): 

                                                           
13 Na promoção desse Programa de Educação para Todos, o capital reforça o empresariamento da educação, com 

desdobramentos sobre as reformas educacionais nos países periféricos. O ideário (anti) pedagógico da Educação 

para Todos é, pois, o receituário imposto pelo capital representado pelos organismos internacionais sob a regência 

do Banco Mundial, para a educação dos países pobres. Esse ideário resgata, com novas feições, a teoria do capital 

humano como paradigma da formação aligeirada da classe trabalhadora, sob o viés mercadológico da 

empregabilidade. (RABELO; JIMENEZ; MENDES. 2015, p. 9) 
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Devem ser implantadas estratégias claramente definidas e mais imaginativas para 

identificar, atrair, capacitar e reter bons professores. Essas estratégias devem 

consagrar o novo papel dos professores no preparo dos alunos para uma economia 

emergente, baseada no conhecimento e conduzida pela tecnologia. Os professores 

devem ser capazes de compreender a diversidade de estilos de aprendizagem e 

desenvolvimento físico e intelectual dos estudantes e de criar ambientes de 

aprendizagem estimulantes e participativos [...]As tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) devem ser utilizadas para apoiar os objetivos da EPT a um custo 

suportável [...]Implementar sistemas de avaliação do desempenho dos docentes e de 

mensuração da qualidade e dos níveis de êxito na profissão, com base em padrões 

básicos em consenso com as associações de professores e as organizações sociais. 

(UNESCO, 2001, P. 25-35) 

 

Dakar traz, como é próprio da conduta do Banco Mundial, palavras que agradam 

aos interesses mundiais da época, embora como já foi citado antes, muitas vezes encontram-se 

vazios de sentido se analisados de forma mais crítica e profunda. Embora fale em uma educação 

de “alta qualidade”, também cita que “A educação primária deve ser gratuita, obrigatória e de 

boa qualidade” (UNESCO, 2001, p.15). Também vemos na Declaração de Dakar, expressões 

como “prevenção e resolução pacífica de conflitos” e uma preocupação em igualar as 

oportunidades de ensino e aprendizagem em relação aos gêneros, meninos e meninas, já que o 

mercado de trabalho precisa de todos, mas sempre a oferta dessa educação a ambos será de 

caráter reducionista.  

A educação deve promover não só habilidades, tais como a prevenção e a resolução 

pacífica de conflitos, mas também valores sociais e éticos [...] 

Os sistemas educacionais devem também atuar explicitamente para eliminar o viés 

relativo aos gêneros. Isso inclui a garantia de que as políticas e sua implementação 

sejam favoráveis à aprendizagem das meninas e dos meninos. (UNESCO, 2001, p.23) 

 

Declaração de Cochabamba (2001), Declaração de Tarija na XIII Conferência 

Ibero-Americana de Educação (2003) e Declaração de Brasília (2004), foram encontros que 

apenas ratificaram o que foi acordado tantos nos acordos de Jomtien (1990) como o de Dakar 

(2000). Os dois primeiros ocorreram na Bolívia. A última no Brasil. Nesses dois encontros 

ressaltou-se a necessidade de estar a educação em conformidade com a nova ordem social, 

reafirmou-se o papel fundamental da escola e dos Professores nesse processo, precisando os 

dois serem sempre avaliados e monitorados.  

 Leher (1999) definia a atuação do Banco Mundial como “um novo senhor da 

educação” e ressaltava suas danosas consequências, para um país que quer manter sua 

identidade própria e autonomia: 

A estratégia é conseguir a dominação através dos processos educacionais [...] 

Na década de 1960, um vice-presidente do Banco, Robert Gardner afirmou: “nós não 

podemos emprestar para educação e saúde. Nós somos um banco! ”. Esta situação 

começou a mudar na gestão de Woods (1963-1968) e, mais acentuadamente, na 

presidência de McNamara, quando a ênfase no problema da pobreza fez a educação 

sobressair entre as prioridades do Banco [...] 
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Desde o final da década de 1980 uma forte prioridade é conferida ao ensino 

fundamental “minimalista” e à formação profissional “aligeirada”. Em termos 

práticos, estas orientações são encaminhadas por meio de políticas de 

“descentralização administrativo-financeira” que estão redesenhando as atribuições 

da União, dos Estados e dos municípios. Enquanto a primeira canaliza os seus recursos 

aos ricos e aos investidores estrangeiros, os dois últimos são forçados a assumir os 

encargos necessários para manter as pessoas vivas e trabalhando, ainda que numa 

situação próxima da indigência... A principal consequência desta medida é o drástico 

empobrecimento do caráter científico-filosófico da educação [...]. (LEHER, 1999, P. 

20-27) 

 

Todos esses encontros, acentuados com na década de 90, patrocinados direta ou 

indiretamente pelo Banco Mundial, nada mais são que momentos de firmarem os que 

comandam o planeta aos que são comandados por eles, o rumo que deve ter a educação de uns 

e de outros. As políticas públicas priorizadas em nosso país, os caminhos percorridos em nossa 

educação, as leis que legitimaram esse caminhar vêm desses encontros. De fato, Leher (1999) 

quando cita o Banco Mundial como um “novo senhor da educação” não está exagerando, apenas 

constando fatos muitas vezes invisibilizados inclusive pelos que estão na linha de frente de 

nossa educação básica, os professores. 

No site das Nações Unidas Brasil -  ONUBr (2018), encontramos a seguinte 

afirmação: 

O Banco (Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD) atua 

como uma cooperativa de países, que disponibiliza seus recursos financeiros, o seu 

pessoal altamente treinado e a sua ampla base de conhecimentos para apoiar os 

esforços das nações em desenvolvimento para atingir um crescimento duradouro, 

sustentável e equitativo. O objetivo principal é a redução da pobreza e das 

desigualdades. 

O trabalho do Banco em parceria com os países ressalta; 

O investimento nas pessoas, especialmente por meio da saúde e da educação básicas 

[...] O apoio ao desenvolvimento da iniciativa privada. 

O Banco Mundial é parceiro do Brasil há mais de 60 anos, e já apoiou o Governo 

brasileiro, estados e municípios em mais de 430 financiamentos, doações e garantias, 

que somam quase US$ 50 bilhões. Anualmente, são realizados em média US$ 3 

bilhões em novos financiamentos, em áreas como gestão pública, infraestrutura, 

desenvolvimento urbano, educação, saúde e meio ambiente.  

O apoio do Banco a esses projetos busca impulsionar o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social, com redução da pobreza e da desigualdade. A parceria vai 

muito além do aspecto financeiro. O Banco traz conhecimento de ponta e experiência 

internacional para ajudar o País a lidar com as suas questões mais complexas e 

transformadoras, e também leva e adapta o conhecimento brasileiro a outros países. 

 

É inegável, e as afirmações acima ressaltam isso, a influência do Banco Mundial 

em nosso País. Sua participação vai desde empréstimos, vultuosos, a assessoria com seu 

“conhecimento de ponta” que ajudam inclusive a adaptar o “conhecimento brasileiro a outros 

países”. Como diz o dito popular; “Quem paga a banda, escolhe a música”.  

 A música que está sendo tocada, principalmente em nosso cenário educacional, é 

mesmo a que leva a emancipação do povo brasileiro? Precisa-se de “seres iluminados”, vindos 



43 

 

de fora de nossa realidade, para orientarem o que fazer com os rumos a serem dados a educação 

brasileira? 

Segundo (2005, p.63) responde a esse questionamento ao afirmar que “... os países 

periféricos continuam na eterna condição de explorados e dependentes”. 

 Leher (1999) vai mais além: 

Este é o mapa das ideias que institui um verdadeiro apartheid educacional planetário, 

sob a batuta do Banco Mundial [...]  A educação é radicalmente modificada, tornando-

se cada vez menos politécnica (no sentido conferido por Marx) e cada vez mais 

instrumental: os conteúdos estão fortemente carregados de ideologias apologéticas ao 

capital e o debate educacional é pautado em grande parte pelos “homens de negócios” 

e pelos estrategistas políticos. (LEHER, 1999, p. 29) 

 

Marx já citava a educação politécnica, como aquela que propiciava ao homem uma 

visão total e crítica de todo o processo de educação e do trabalho, a educação politécnica, 

oportunizando o conhecimento mais sistêmico em detrimento do fragmentado, permite que 

todos possam vir a ser o patrão ou o funcionário se assim o desejarem. O que vemos em nosso 

cenário educacional, desde o período colonial e perpetuado pelos interesses do mercado atual, 

é uma educação dual: uma para líderes e outra para os eternos liderados. É possível ser visto 

em ônibus escolares que servem escolas públicas profissionalizantes, enormes faixas com a 

frase: “ ... da carteira da escola, para a carteira de trabalho! ”. Não é essa a educação politécnica 

defendida pelos que acreditam na educação como algo que leva a emancipação humana, algo 

bem distante da dominação do homem pelo homem. Rabelo; Leitão (2015) afirmam:  

Na análise dos teóricos do campo marxista, as políticas educacionais no Brasil, 

particularmente nos anos de 1990, configuram-se como uma irrestrita submissão às 

recomendações de organismos internacionais de educação, especialmente aquelas 

formuladas pela Unesco e pelo Banco Mundial. (RABELO; LEITÃO, 2015, p. 45) 

 

A expressão “apartheid educacional planetário”, citado por Leher (1999), não 

poderia ser mais oportuna e o que é pior; mais atual. O que se vê no Brasil é isso, uma educação 

não somente dicotômica, mas profundamente dicotômica. Esse histórico dualismo na educação, 

não apenas deixa muitos em completo estado de vulnerabilidade intelectual e 

dominação/dependência social e econômica em seu próprio país, como coloca o Brasil como 

um país em eterno estado de colônia, sem um projeto nacional próprio, vivendo em função de 

interesses externos.  

Os interesses econômicos externos não teriam tanta força e espaço no Brasil, se não 

tivessem seus parceiros internos. Entre os governantes e a elite social e econômica, existem os 

que patrocinam essa educação amplamente aberta aos interesses do mercado, extremamente 

alienante, onde a iniciativa privada encontra meios a cada dia de lucrar com a “indústria da 

educação”. 
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Tonet (2016) ressalta ainda: 

O Brasil é um país cuja formação se deu, sempre, sob a égide da dependência e da 

subordinação a nações mais desenvolvidas. Processo extremamente complexo, 

responsável pelo atraso e pelas deformações que ele tem sofrido em todos os aspectos. 

Em particular, a produção da riqueza tem, aqui, uma característica toda peculiar. Ela 

é o resultado não apenas da exploração do trabalho, como nos países desenvolvidos, 

mas da superexploração. Vale dizer, há aqui uma dupla exploração. O trabalhador 

brasileiro trabalha não só para enriquecer a burguesia brasileira como também a 

burguesia internacional. É este o fato gerador mais fundamental da miséria brasileira. 

(TONET, 2016, p. 40) 

 

São muitas as contradições encontradas na lógica do capital e na sua forma de 

manutenção, e mais contradições ainda encontramos na história da formação do país. Tonet 

(2016) ressalta bem toda nossa eterna “deformação” social e é importante que nós tenhamos 

essa mesma consciência do quanto o trabalhador brasileiro é explorado para atender as 

demandas de uma burguesia interna e externa.  

O Professor, como um trabalhador e profissional da educação que o é, não mais um 

ser comodamente vocacionado, está em meio a todo esse cenário e contradições que o sistema 

acarreta. O trabalho docente sofre interferências de toda ordem social, político e econômica e 

todas elas causam impactos em sua vida profissional e pessoal. Silva (2015) afirma: 

Desde o início os caminhos da educação enquanto instituição foram pautados pelos 

interesses, ora do Estado, ora da Igreja e, em seguida, a Educação, passa a atender aos 

interesses do mercado. Neste movimento a sociedade brasileira se configurou como 

espectadora de uma realidade social, fruto da influência e manipulação política de um 

processo histórico, que logo se tornou cultural. (SILVA. 2015, p. 14295) 

 

Para além de meros espectadores, é preciso analisar de forma mais crítica e 

sistêmica o quanto todas essas interferências que são (im)postas ao trabalhador professor tem 

interferido de forma positiva e/ou negativa em seu fazer docente e o quanto elas tem impactado 

sua saúde e em seu adoecimento. 

 

2.4  A educação pública e a precarização do trabalho docente 

 

No Brasil já existia em 2017, segundo dados do Censo escolar de 2017 (BRASIL, 

2018, p. 16), mais de 2,2 milhões de Professores lecionando na educação básica. Desse total, 

trabalham em escolas públicas um percentual aproximado de 79,3%. A maioria tem entre 30 e 

49 anos de idade. Os jovens professores, com idade até 25 anos, tem sido um número pouco 

expressivo no Brasil, em 2016 representavam 6,1% e no ano de 2017 diminuiu-se esse 

percentual para aproximadamente 4,2%.  

Segundo esses dados, os jovens brasileiros não têm escolhido a profissão docente 

como sua carreira inicial. É o que reforça ainda o MEC (BRASIL, 2003, p. 152), quando em 
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sua pesquisa sobre o número de matrículas nos cursos de graduação entre os anos de 1991 a 

2000, apresenta áreas ligadas ao direito, administração e informática com um total aproximado 

de 60% das matrículas gerais e a área da educação com 7% em 1991 e chegando no ano 2000 

a 21%. 

A docência nas escolas públicas, área que maior concentra Professores e alunos 

brasileiros, conforme dados das pesquisas já citadas, tem vindo carregada de desafios e 

mudanças. De acordo com Oliveira (2004): 

As reformas educacionais iniciadas na última década no Brasil e nos demais países da 

América Latina têm trazido mudanças significativas para os trabalhadores docentes. 

São reformas que atuam não só no nível da escola, mas em todo o sistema, 

repercutindo em mudanças profundas na natureza do trabalho escolar [...]  

A década de 1990 inaugura um novo momento na educação brasileira, comparável, 

em termos de mudanças, à década de 1960, em que se registrou a tessitura do que seria 

vivenciado nas duas décadas seguintes. Se nos anos de 1960 assiste-se, no Brasil, à 

tentativa de adequação da educação às exigências do padrão de acumulação fordista e 

às ambições do ideário nacional-desenvolvimentista, os anos de 1990 demarcam uma 

nova realidade: o imperativo da globalização. (OLIVEIRA, 2004, p. 1128-1129) 

 

As reformas educacionais dos últimos trinta anos e suas novas demandas, voltadas 

para o desenvolvimento econômico e interesses do mercado de trabalho, agora “globalizado”, 

buscando na educação básica o controle e a contenção da pobreza, transformaram a escola no 

espaço frutífero e fecundo para formar o aluno apenas para atender as necessidades do mercado 

e da economia na era do conhecimento. Freres e Rabelo (2015) afirmam: 

[...] o trabalhador é chamado a aprender sempre, porque o mundo está sempre 

mudando, e o mundo do trabalho acompanha essas mudanças. No entanto, esse 

aprender sempre é sempre a mesma coisa: ler, escrever, fazer cálculos matemáticos 

(simples). Em nenhum momento defende-se a imperiosa necessidade de apropriação 

do conhecimento acumulado pela humanidade, para que não sejam reveladas para os 

trabalhadores as leis que presidem a sociabilidade do capital, para que nenhum 

trabalhador compreenda a origem de sua exploração, aceitando-a passivamente como 

se ela fosse algo natural. (FRERES; RABELO, 2015, p. 64) 

 

Nas últimas décadas, no Brasil, ampliou-se o número de matrículas, reforçou-se o 

controle do ensino e aprendizagem através de avaliações externas, democratizou-se com a 

inclusão de alunos com as mais diversas especialidades em salas de aula regulares, porém, todas 

essas mudanças ocorreram e ocorrem, como é comum em nossa história de país colonial, de 

cima para baixo. Reformas educacionais criadas dentro de ambientes fechados e climatizados, 

algo bem distante da realidade de das escolas públicas, fazem o professor viva momentos de 

contradição e angústia em seu fazer docente. 

Trabalhar em escola pública atualmente tem sido algo desafiador e desgastante para 

o Professor, pois é nela que as reformas educacionais prontas chegam e são logo (im) postas 

em prática, estando os que fazem esse ambiente escolar prontos e em comum acordo com elas 
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ou não. É a UNESCO (2017) que ressalta a necessidade de uma maior autonomia e 

“empoderamento” docente; 

Os professores são um fundamento essencial da força de longo prazo de todas as 

sociedades – fornecer a crianças, jovens e adultos o conhecimento e as habilidades 

que necessitam para realizar seu potencial [...]  

Ser um professor empoderado significa ter acesso a uma formação de alta qualidade, 

salários justos e oportunidades contínuas para o desenvolvimento profissional. 

Também significa ter liberdade para apoiar o desenvolvimento dos currículos 

nacionais – e autonomia profissional para escolher as abordagens e os métodos mais 

apropriados e que possibilitem uma educação mais efetiva, inclusiva e igualitária. 

Além disso, significa ser capaz de ensinar em segurança, em tempos de mudanças 

políticas, instabilidades e conflitos. [...] 

Em todos os níveis educacionais, as pressões políticas e os interesses comerciais 

podem limitar a capacidade dos professores de ensinar com liberdade. 

Frequentemente, professores que vivem e trabalham em comunidades e países 

afetados por conflitos e instabilidades enfrentam desafios ainda maiores, incluindo 

intolerância e discriminação crescentes, assim como restrições relacionadas ao ensino 

e à pesquisa. 

 

Em tempos de se discutir o papel da escola, e consequentemente dos Professores, 

como meio de educação, precisamos compreender que identidade social tem esse profissional 

em nosso país. Esse “empoderamento” visto como valorização se torna vital, como um 

profissional mais autônomo e crítico se torna imprescindível para uma sociedade que almeja 

ser mais desenvolvida no e para o coletivo. 

Enquanto a UNESCO (2017) relaciona o “empoderamento” docente a “salários 

justos”, segundo dados da OECD (2014; 2016) através dos quadros 3 e 4, construídos pela 

autora em ordem decrescente a partir dos salários iniciais pagos a Professores pelos Países 

acompanhados pela OECD, podemos observar em que posição ocupa o Brasil, dentre países 

acompanhados por essa organização, em relação a remuneração inicial de seus professores. Nos 

quadros os valores se referem a remuneração anual e em dólar: 

 

Quadro 3: Salário (Anual) Inicial de Professores – Ano Referência/2012 

Salário (Anual) Inicial de Professores – Ano Referência/2012 

 PAÍSES SALÁRIO INICIAL 

1º LUXEMBOURG (LUXEMBURGO) 66.085 

2º GERMANY (ALEMANHA) 50.007 

3º  SWITZERLAND (SUÍÇA) 43.758 

4º DENMARK (DINAMARCA) 42.230 

5º CANADÁ 37.145 

6º NETHERLANDS (PAÍSES BAIXOS ou HOLANDA) 37.104 

7º AUSTRÁLIA 40.297 

8º SPAIN (ESPANHA) 36.268 

9º UNITED STATES (ESTADOS UNIDOS) 35.952 

10º  NORWAY (NORUEGA)     33.816 
                                                                                                                                                     Continua                                                                                                                                 
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                                                                                                                                                      Conclusão 

Salário (Anual) Inicial de Professores – Ano Referência/2012 
 PAÍSES SALÁRIO INICIAL 

11º  BELGIUM (FL) (BÉLGICA – COMUNIDADE FLAMENGA) 33.667 

12º IRELAND (IRLANDA) 33.602 

13º BELGIUM (FR) (BÉLGICA – COMUNIDADE FRANCESA) 33.109 

14º AUSTRIA (ÁUSTRIA) 32 830 

15º SWEDEN (SUÉCIA) 30.695 

16º PORTUGAL 29.151 

17º NEW ZEALAND (NOVA ZELÂNDIA) 28.961 

OBCD AVERAGE (OBCD MÉDIA) 28.757 

EU21 AVERAGE (EU21 MÉDIA) 28.584 

18º ENGLAND (INGLATERRA) 28.321 

19º SCOTLAND (ESCÓCIA) 28.124 

20º KOREA (CORÉIA) 28.012 

21º ITALY (ITÁLIA) 27.786 

22º FINLAND (FINLÂNDIA) 27.443 

23º JAPAN (JAPÃO) 27.067 

24º SLOVENIA (ESLOVÊNIA) 27.006 

25º FRANCE (FRANÇA) 26.247 

26º TURKEY (PERU) 24.834 

27º ICELAND (ISLÂNDIA) 23.763 

28º ISRAEL 22.215 

29º GREECE (GRÉCIA) 18.718 

31º CZECH REPUBLIC (REPÚBLICA CHECA) 15.807 

32º MEXICO (MÉXICO) 15.556 

33º ESTONIA (ESTÔNIA) 11.828 

34º POLAND (POLÔNIA) 11.388 

35º HUNGARY (HUNGRIA) 10.627 

36º BRAZIL (BRASIL) 10.375 

37º SLOVAK REPUBLIC (REPÚBLICA ESLOVACA ou ESLOVÁQUIA) 9.513 

38º INDONESIA (INDONÉSIA) 1.560 
        Fonte: Construído pela autora a partir de Education at a Glance 2014 OECD indicators / Página 467 

No quadro 3, observa-se que o Brasil ocupa o 36º lugar dos 38 países acompanhados 

naquele ano. Em tese, pagando em 2012, um salário inicial a seus professores de 10.375 dólares. 

Entre os 17 países mais bem colocados, os salários iniciais dos professores variam entre 28.000 

a 66.000 dólares anuais. Nos EUA, sempre um país referência para nossos governantes, esse 

salário inicial pago chegou quase a ser quatro vezes maior que o do Brasil. 

 

Quadro 4: Salário (Anual) Inicial de Professores – Ano Referência/2014 

Salário (Anual) Inicial de Professores – Ano Referência/2014 

 PAÍSES SALÁRIO INICIAL 

1º LUXEMBOURG (LUXEMBURGO) 68.121 

2º GERMANY (ALEMANHA) 51.584 
                                                                                                                                                            Continua                                                                                                                                                                                                                                                                            
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                                                                                                                                                          Conclusão 

         Fonte: Construído pela autora a partir de Education at a Glance 2016 OECD indicators / P. 411 e 420 

 

No quadro 4, onde o ano de referência é 2014, o Brasil ocupa um dos 3 últimos 

lugares. Dos 35 países acompanhados, o Brasil não informou claramente, como em 2012, como 

são os salários no país. Esse dado é informado de forma bem elementar, em outra página pela 

Salário (Anual) Inicial de Professores – Ano Referência/2014 

 PAÍSES SALÁRIO INICIAL 

3º SWITZERLAND (SUÍÇA) 47.641 

4º UNITED STATES (ESTADOS UNIDOS) 43.255 

5º DENMARK (DINAMARCA) 40.437 

6º AUSTRÁLIA 40.297 

7º CANADÁ 39.511 

8º SPAIN (ESPANHA) 36.405 

9º NETHERLANDS (PAÍSES BAIXOS ou HOLANDA) 36.097 

10º NORWAY (NORUEGA)    35.409 

11º BELGIUM (FL) (BÉLGICA – COMUNIDADE FLAMENGA) 34.459 

12º BELGIUM (FR) (BÉLGICA – COMUNIDADE FRANCESA) 33.690 

13º AUSTRIA (ÁUSTRIA) 32.830 

14º SWEDEN (SUÉCIA) 32.698 

15º PORTUGAL 31.930 

16º IRELAND (IRLANDA) 30.803 

OBCD AVERAGE (OBCD MÉDIA) 29.494 

EU21 AVERAGE (EU21 MÉDIA) 28.934 

17º NEW ZEALAND (NOVA ZELÂNDIA) 28.541 

18º JAPAN (JAPÃO) 28.101 

19º FRANCE (FRANÇA) 27.867 

20º FINLAND (FINLÂNDIA) 27.566 

21º ITALY (ITÁLIA) 27.314 

22º ENGLAND (INGLATERRA) 27.246 

23º SCOTLAND (ESCÓCIA) 27.055 

24º TURKEY (PERU) 26.964 

25º KOREA (CORÉIA) 26.910 

26º SLOVENIA (ESLOVÊNIA) 24.917 

27º ISRAEL 21.333 

28º GREECE (GRÉCIA) 18.408 

29º COLOMBIA 17.476 

30º CHILE 17.250 

31º MEXICO (MÉXICO) 17.041 

32º CZECH REPUBLIC (REPÚBLICA CHECA) 16.583 

32º POLAND (POLÔNIA) 15.135 

33º BRAZIL (BRASIL) – Não há dados salariais na tabela da 
página 422 

Abaixo de 15.000 – 
página 411 do 

documento 

34º HUNGARY (HUNGRIA) 13.228 

35º SLOVAK REPUBLIC (REPÚBLICA ESLOVACA ou 
ESLOVÁQUIA) 

10.583 
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OECD (2016, p. 411): “Os salários iniciais variam abaixo de US $ 15.000 no Brasil, Estônia, 

Hungria, Polônia e Eslováquia...” (Tradução da autora). Os 17 países mais bem colocados, 

pagaram inicialmente a seus docentes valores entre 28.500 a mais de 68.000 dólares anuais. Os 

EUA, sempre é bom ressaltar por ser um grande “ parceiro” comercial do Brasil, chegou a pagar 

inicialmente a seus docentes, em 2014, quase o triplo do que foi informado ser o salário inicial 

pago no Brasil. 

Os valores que tem deixado o Brasil nos últimos lugares, em relação a tantos outros 

países, relacionados aos salários iniciais de um Professor ainda não condizem com os dados 

numéricos reais relatados por sindicatos, dados oficiais e os próprios Professores, que indicam 

que a remuneração no início da carreira está bem abaixo dos informados pela OECD (2014; 

2016) tornando essa realidade mais agravante e demonstrando o grau de precarização e 

valorização que tem o docente em nossa sociedade.  

O quadro 5, retrata, a partir de dados do Sindiute,14 como o salário anual inicial dos 

Professores da Rede Pública de Fortaleza, se comparados aos de países acompanhados pela 

OECD (2014;2016), está aquém destes, sendo um fator preocupante, a mais, nesse quadro de 

precarização docente.  

 

Quadro 5: Salário (Anual) Inicial de Professores da rede pública municipal de Fortaleza, 

jornada de 40 horas/ 200 mensais, entre os anos de 2016 a 2019 

Fonte: Construído pela autora a partir de dados encontrados em: http://sindiute.org.br/tabelas-salariais/ 

 

Uma precarização que torna esse “empoderamento” do Professor, inclusive com 

“salários justos” (Unesco, 2017), ainda um grande desafio para o Brasil e o município de 

Fortaleza.  

Saviani (2011) analisando a formação dos Professores no Brasil, ressalta a 

importância de se repensar a forma como socialmente é vista a profissão docente em nossa 

sociedade: 

É preciso, pois, ficar claro que não é possível equacionar devidamente o problema da 

formação dos professores sem enfrentar simultaneamente a questão das condições de 

exercício do trabalho docente. Isso porque, de fato, esses dois aspectos se articulam e 

se relacionam na forma de ação recíproca [...] Finalmente — e este talvez seja o 

aspecto mais importante — as condições de trabalho docente têm um impacto decisivo 

                                                           
14 Tabelas salariais disponíveis em: http://sindiute.org.br/tabelas-salariais/. Acesso em: 29/05/2019. 

Ano SALÁRIO (Anual) INICIAL – Nível 1 – 
Superior [Em Real] 

SALÁRIO (Anual) INICIAL – Nível 1 – 
Superior [Em Dólar, calculado em R$3,50] 

2016 2.621,04 x 12 = 31.452,48 8.986, 42 

2017 2.821,28 x 12 = 33.855,36 9.672,96 

2018 2.748,54 x 12 = 32.982,48 9.423,56 

2019 2.916,41 x 12 = 34.996, 92 9.999,12 

http://sindiute.org.br/tabelas-salariais/
http://sindiute.org.br/tabelas-salariais/


50 

 

na formação, uma vez que elas se ligam diretamente ao valor social da profissão. 

Assim sendo, se as condições de trabalho são precárias, isto é, se o ensino se realiza 

em situação difícil e com remuneração pouco compensadora, os jovens não terão 

estímulo para investir tempo e recursos numa formação mais exigente e de longa 

duração. Em consequência, os cursos de formação de professores terão de trabalhar 

com alunos desestimulados e pouco empenhados, o que se refletirá negativamente em 

seu desempenho [...] transformando-se à docência numa profissão socialmente 

atraente, em razão dos altos salários e das boas condições de trabalho, ela será capaz 

de atrair muitos jovens dispostos a investir recursos, tempo e energia numa alta 

qualificação obtida em cursos de graduação de longa duração e em cursos de pós-

graduação, à semelhança do que ocorre hoje com a medicina. Com um quadro de 

professores altamente qualificados e fortemente motivados no exercício de sua 

atividade profissional, a qualidade do trabalho pedagógico necessariamente se 

elevará. E estará resolvido o problema da qualidade da educação, tão debatido nos 

dias atuais. (SAVIANI, 2011, p. 16-18) 

 

O papel social do Professor hoje ainda reflete a desvalorização, como algo 

naturalizado socialmente, desde o período colonial. Embora o contexto 

social/econômico/político tenha sofrido mudanças em todos esses anos, pouco avançou no que 

se refere a tornar a profissão docente mais atrativa e mais valorizada. Saviani faz um relato 

utópico, mas real com certeza, do quanto a sociedade ganharia com uma nova forma de se 

pensar a profissão. O que não podemos perder de vista é que nada está posto por acaso, essa 

desvalorização histórica tem um sentido e serve a alguns interesses. Professor socialmente 

desvalorizado, é um profissional controlado e controlável, em tese, já que observamos em nossa 

história muitos movimentos em busca de uma maior valorização docente. Lutas estas que ainda 

tem muitas conquistas a reivindicar, embora já tenha algumas a comemorar. 

O papel social dos Professores foi e continua sendo construído histórica, social, 

econômica e politicamente no Brasil, ainda muito desigual, diverso e permeado de suas 

heranças coloniais. Um longo caminho, para que se alcance uma real valorização docente, ainda 

precisa ser trilhado. Como diz o poeta espanhol Antonio Machado “ Caminhante, não há 

caminho, o caminho se faz ao caminhar. ” (Tradução da autora). 

Gadotti (2003) em sua descrição dos papéis desse novo professor, tira o fôlego de 

qualquer docente ao pensar como, dentro desse contexto tão diverso, precário e conflitante que 

é a educação pública, pode-se dar conta de ser esse novo profissional: 

O novo professor é um profissional do sentido [...]deixa de ser lecionador para ser um 

“gestor” do conhecimento social (popular) [...]O novo professor é um profissional que 

aprende em rede (ciberespaço da formação), sem hierarquias, cooperativamente (saber 

organizar o seu próprio trabalho). É um aprendiz permanente, um organizador do 

trabalho do aluno; consciente, mas também sensível. Ele desperta o desejo de aprender 

para que o aluno seja autônomo e se torne sujeito da sua própria formação. [...] Ensinar 

é mobilizar o desejo de aprender. Mais importante do que saber é nunca perder a 

capacidade de aprender. [...] A ética é parte integrante da competência do professor, 

do saber ser professor. Isso significa que um professor que não tem um sonho, uma 

utopia, não é comprometido... não é competente, não é ético. [...]O novo professor é 

também um profissional do encantamento. Num mundo de desencanto e de 

agressividade crescentes, o novo professor tem um papel biófilo. É um promotor da 
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vida, do bem viver, educa para a paz e a sustentabilidade. (GADOTTI, 2003, p. 52 a 

55) 

 

Os sabores e dissabores docentes são muitos, nessa nova era da inovação 

tecnológica, da mercantilização e empresariamento da educação. O impacto dessas mudanças, 

em dissonância com a valorização real da docência, tem apresentado impactos na vida e na 

prática docente e tais fatos não podem e nem devem ser menosprezados. Unesco (2004) retrata 

bem o desafio desse ser professor ao afirmar: 

 [...] No caso do Brasil, onde o magistério é marcado, em sua história, por dificuldades 

de todas as ordens, a identidade construída pelos professores é, também, 

profundamente marcada, cotidianamente, pela luta pela afirmação no contexto em que 

atuam. (UNESCO, 2004, P. 44) 

 

 Empoderar professores é, acima de tudo, dar-lhes voz social e escuta as suas angústias 

e anseios diante dessas novas demandas que lhes são (im) postas. Já passou da hora de serem 

ouvidos esses profissionais, que no decorrer desses 519 anos de Brasil, tanto tem se modificado 

e pouco tem se reconhecido. Um sinal dessa necessidade, são os números de Professores 

licenciados e adoecidos que tem preocupado muito governantes e sociedade enquanto gastos 

públicos, cifras, que isso representa, mas pouco tem se pensado no professor enquanto ser 

humano que adoece no exercício de seu fazer docente.  

 

2.5  Adoecimento e saúde do professor: uma leitura a partir de escritos e pesquisas 

acadêmicas 

 

Adoecimento e saúde docente são temáticas que tem chamado a atenção da 

sociedade quando essa falta de saúde e, consequentemente, adoecimento levam inúmeros 

docentes a se ausentarem de suas salas de aula. Os jornais, como observa-se em algumas 

reportagens citadas inicialmente nessa pesquisa, quando citam o problema não conseguem e 

não atingem a profundidade que a temática exige. É no campo das pesquisas acadêmicas e 

publicações de alguns livros, muitas vezes de profissionais da área da saúde, que temos 

importantes contribuições norteando a complexidade e importância de se discutir sobre o que 

tem adoecido os professores brasileiros, principalmente os de escola pública, que são o foco 

dessa pesquisa. 

Freitas (2013) traz importantes contribuições ao ressaltar a importância de ser 

analisado a relação existente entre o contexto em que trabalha o professor e sua saúde: 

[...] o trabalho do professor, que passou a ter muito prestígio para a disseminação da 

modernidade, apresenta-se na contemporaneidade em processo de precarização, 

considerando a ampliação dos papeis para o exercício da profissão e a perda de valor 

social.  
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Logo, ser docente no atual contexto histórico implica, por um lado, enfrentar as 

transformações ocorridas no mundo do trabalho e, por outro lado, dar conta da 

diversidade dos públicos que frequentam a escola, tendo em vista a expansão da 

escolarização no país [...].  

A intensa pressão externa que os professores vivenciam – advinda das avaliações 

institucionais que criam rankings entre as escolas, juntamente com as exigências das 

famílias pela aprendizagem dos seus filhos, tudo isso aliado às péssimas condições 

para a realização da tarefa de ensinar – proporciona infortúnios para a saúde dos 

professores [...]. Faz-se necessário ressaltar a urgência em colocar em se evidência o 

contexto do trabalho docente e como este causa impacto à saúde dos professores, para 

que os gestores públicos responsáveis pela elaboração e execução de políticas públicas 

se sensibilizem para a emergência de cuidar dessa categoria profissional, o que poderá 

pôr em dúvida todas as políticas públicas que visem melhorar a qualidade da educação 

no Brasil. (FREITAS, 2013, p. 39) 

 

O adoecimento docente tem sido combatido muitas vezes, por governos e 

secretarias de educação, procurando coibir os afastamentos, dificultando as licenças médicas, e 

não com políticas públicas preventivas e a devida profundidade e estudo que a temática exige. 

A reportagem, já citada anteriormente, da Folha de São Paulo (2014), onde a Secretaria de 

Educação coloca como argumento para indeferir inúmeros pedidos de licenças médicas, a 

necessidade de “ manter os professores nas salas de aula e garantir a qualidade de ensino” ilustra 

bem o quanto ainda precisamos avançar nessa análise e relação entre a saúde docente e 

qualidade de ensino. Como Freitas (2013) ressaltou, se faz urgente olhar com mais cuidado para 

essa categoria profissional, quando se fala e almeja-se de fato avançar em qualidade de ensino. 

Aguiar e Almeida (2011) também compartilham do pensamento de que se faz 

necessário repensar o adoecimento do professor, não se limitando ao seu aspecto biológico e 

individual, mas pesquisando suas causas também sociais e coletivas: 

O sofrimento psíquico do professor não pode ser entendido como sendo um fenômeno 

somente de ordem biológica, mas, sobretudo, de ordem psíquica, subjetiva e 

relacional. O professor adoece em seu ambiente de trabalho e mescla sua história 

pessoal com acontecimentos da vida profissional ao vivenciar o exercício do 

magistério como lugar de sofrimento [...]  

O fenômeno adoecimento de professores merece um novo olhar, que dê um outro 

sentido, um novo significado, às manifestações de mal-estar que vêm insistentemente 

se apresentando no âmbito da escola. (AGUIAR; ALMEIDA, 2011, p. 15) 

 

Ainda trazendo importantes contribuições sobre o tema, Aguiar e Almeida (2011) 

sinalizam algumas possíveis causas desse “mal-estar” docente e a relação desse adoecer com 

aspectos sociais:  

Os professores se veem afetados em sua atividade profissional por circunstâncias 

externas, sociais, tais como condições econômicas, políticas e culturais do país e das 

famílias de seus alunos. Muitas crianças chegam à escola sem a refeição do dia, sem 

tomar banho e totalmente descuidadas; muitas famílias não têm condições sequer de 

adquirir materiais básicos para a criança estudar, como lápis e caderno. Na maioria 

das vezes algumas dessas carências são supridas pela escola [...]  

As condições físicas da escola, como salas de aula superlotadas, pequenas, sem 

ventilação e sem manutenção, também prejudicam o desempenho da docência. As 

escolas públicas, em sua maioria, apresentam estrutura precária para atender com 
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qualidade aos alunos; em geral são verdadeiras “sucatas”, como referidas por alguns 

professores. (AGUIAR; ALMEIDA, 2011, p. 17-18) 

  

Codo (1999), foi um dos pioneiros na contribuição para um estudo mais acadêmico 

e aprofundado  sobre o mal-estar docente. O livro foi resultado de uma pesquisa com cinquenta 

e dois mil professores, realizada pelo Laboratório de Psicologia do Trabalhado da Universidade 

de Brasília. Nesse caminhar investigativo, Codo (1999) faz um regate histórico e social da, 

ainda, atual precariedade estrutural do trabalho docente, já citada por outros autores, 

especificamente relacionados ao período de expansão do ensino público pós revolução 

industrial: 

Os setores populares que aguardaram muito tempo para ter acesso ao sistema de 

ensino público viram parte de suas esperanças bastante frustradas, quando 

conseguiram chegar às escolas. A expansão do ensino público aconteceu sem cuidado 

com a qualidade da infra-estrutura das escolas. Edifícios com condições ruins, 

carências às vezes de materiais básicos de funcionamento da escola, ausência bem 

mais acentuada de recursos de apoio ao ensino e de recursos que promovem melhores 

condições de trabalho, etc. (CODO, 1999, p. 71)  

 

O que se percebe é que falar de saúde e adoecimento docente vai sempre perpassar 

por aspectos sociais, culturais, históricos e políticos. Todos os caminhos até aqui percorridos 

levam a necessidade de um olhar mais sistêmico e menos individualizado e fragmentado sobre 

o professor. 

É ainda Codo (1999) que traz para o palco das discussões importantes 

contribuições e questionamentos: 

O professor investirá contra os pesados moinhos de vento de uma possivelmente 

absurda “realidade” do trabalho. Acreditará ser um Todo-Poderoso, arremeterá contra 

os gigantes: violência, falta de recursos, ausência de participação, magros salários. Se 

ele não consegue é porque ele é um mau professor. Ninguém ousará assinalar o 

investimento emocional, afetivo e cognitivo que ele realizou para ser percebido e se 

autoperceber como um bom professor.   

[...] Os jornais só falam do descaso da educação pública, do rendimento ruim dos 

alunos nas avaliações realizadas pelo MEC, do vergonhoso lugar que os alunos 

brasileiros das escolas públicas alcançam nos rankings de comparações internacionais 

de rendimento dos educandos. Ora, o professor está sendo constantemente atingido 

em sua imagem pública, tudo isso que parece questionar sua competência fere 

profundamente sua identidade. Será que já paramos para pensar nisto? (CODO, 1999, 

p. 82-83)  

 

Codo (1999, p 188) arremata brilhantemente sobre a necessidade do olhar mais 

sistêmico sobre o trabalho docente, quando afirma que “ Educação não é obra de solista, ou se 

orquestra, ou não ocorre ... “. E é a partir desse pensamento, que ele apresenta a Síndrome de 

Burnout como um mal-estar que se apresenta em muitos dos professores investigados na 

pesquisa que deu origem ao livro. Assim, Codo (1999) define a síndrome: 

Burnout [...] em português, algo como “perder o fogo”, “perder a energia” ou 

“queimar (para fora) completamente” (numa tradução mais direta). É uma síndrome 

através da qual o trabalhador perde o sentido da sua relação com o trabalho, de forma 
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que as coisas já não o importam mais e qualquer esforço lhe pareça ser útil. Esta 

síndrome afeta, principalmente, profissionais da área de serviços quando em contato 

direto com seus usuários. (CODO, 1999, p.238) 

 

Outra importante contribuição de Codo (1999), foi apresentar de forma muito clara 

a síndrome de burnout, ao campo das discussões docentes: 

[...] O trabalhador se envolve afetivamente com os seus clientes, se desgasta e, num 

extremo, desiste, não aguenta mais, entra em burnout.  

A síndrome é entendida como um conceito multidimensional que envolve três 

componentes:  

1) Exaustão emocional - situação em que os trabalhadores sentem que não podem dar 

mais de si mesmos a nível afetivo. Percebem esgotada a energia e os recursos 

emocionais próprios, devido ao contato diário com os problemas.  

2) Despersonalização - desenvolvimento de sentimentos e atitudes negativas e de 

cinismo às pessoas destinatárias do trabalho (usuários/clientes) – endurecimento 

afetivo, “coisificação” da relação.  

3) Falta de envolvimento pessoal no trabalho – tendência de uma “evolução negativa” 

no trabalho, afetando a habilidade para realização do trabalho e o atendimento, ou 

contato com as pessoas usuárias do trabalho, bem como com a organização. (CODO, 

1999, p.238) 

 

O burnout é um dos responsáveis pelo mal-estar docente sem dúvida, até os dias 

atuais. Não se pode falar em cuidado, prevenção e valorização a saúde docente, sem colocar em 

pauta nas discussões, em sindicatos, secretarias de educação, institutos de previdência, enfim, 

todos os setores que estão envolvidos de forma direta e indireta com a educação pública, o que 

leva esse “fogo” a apagar-se.  

Borges (2014) dialogando com Codo (1999) e a síndrome de burnout, ressalta a 

relação estreita entre esse apagar do “fogo” docente com a “ alienação do trabalho” a partir da 

teoria marxista: 

Quando analisados a luz da Teoria Marxiana os três fatores responsáveis pela 

manifestação da doença, que de acordo com Codo (1999) são: exaustão emocional, 

despersonalização e falta de envolvimento pessoal com o trabalho desenvolvido, 

podem ser explicados pelo conceito de Trabalho Alienado [...] a alienação do trabalho 

provoca uma cisão entre o vínculo do homem com a natureza e com sua essência 

humana genérica. Assim, a vida do indivíduo em si e para si, torna-se mais importante 

que a vida da própria espécie humana. Surge, então, uma nova forma de relação social, 

pautada na competição exacerbada, onde a identidade do sujeito com uma coletividade 

é deteriorada e as relações humanas atomizadas [...] 

A alienação do trabalho se dá na produção e daí afeta todas as outras esferas da vida 

do indivíduo, o que leva a premissa marxiana de que a alienação do trabalho é a fonte 

de todos os outros complexos de alienação. A partir dessa premissa podemos 

correlacionar os aspectos do trabalho alienado caracterizados por Marx (2001) e a 

Síndrome de Burnout pesquisada por Codo (1999), em um exemplo de como o 

processo de alienação do trabalho pode interferir na saúde dos indivíduos. (BORGES, 

2014, p. 181-182) 

 

Quando o professor passa a ser um mero executador de políticas públicas (im) 

postas a ele, perdendo assim sua autonomia e capacidade criativa enquanto trabalhador, esse 

seu trabalho que deveria ser algo prazeroso e o fruto de sua produção passa a ser estranho a ele. 

Complementando, Ressureição (2005, p. 47) afirma: “ No trabalho alienado, o tempo é todo 
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absorvido pela produção, não havendo espaço para expressão criativa, assim como outras 

dimensões fundamentais emocionais, intelectuais, culturais e lúdicas. ”  

Camargo (2012) também acredita que a falta de autonomia e desvalorização do 

trabalhador pode levá-lo ao adoecimento, sobre isso afirma: 

A alienação do trabalhador é o elemento disparador para que o trabalho – outrora 

supostamente fonte de realização – tenha se tornado insalubre nos dias correntes [...] 

quanto mais o trabalhador torna-se uma mercadoria, tanto mais difíceis se tornam a 

felicidade e a realização pessoal pelo trabalho. (CAMARGO, 2012, p. 59)  

 

 Ressurreição (2005, p.141-142), somando-se aos que defendem uma relação direta 

entre a saúde do professor e seu ambiente de trabalho, afirma, “ [...] ao mesmo tempo em que o 

professor é impelido a investir quase todo o seu tempo no trabalho, as condições físicas, materiais 

e da escola não favorecem a concretização qualitativa de sua atividade [...] “. 

Benedetti e Marco (2016) no livro “Eu, professora e Burnout: Como o sistema público 

de ensino adoece professores dedicados e prejudica alunos interessados”, trazem importantes 

contribuições sobre o quanto o ambiente escolar pode ser insalubre e o perfil dos professores 

adoecidos, principalmente pela síndrome de burnout. Já no início do livro, vê-se o quanto ele pode 

ser importante para os que buscam compreender melhor o que tem adoecido os professores de 

escolas públicas e quem são os docentes adoecidos:  

[...] este livro discute como as contradições de trabalho no sistema público de ensino 

se deterioraram tanto, a ponto de tornar nossas salas de aula ambientes altamente 

insalubres e evitados pelos profissionais mais capacitados, e à docência uma opção de 

futuro profissional cada vez menos considerada pelas novas gerações de brasileiros, 

inclusive para aqueles que optaram pelas licenciaturas. (BENEDETTI; MARCO, 

2016, p. 9) 

 

Benedetti e Marco (2016) como Codo (1999), relaciona os professores adoecidos 

não como profissionais descompromissados com a profissão escolhida, mas como “ Dom 

Quixotes” ao afirmar:   

"Somos mais de dois milhões de professores no país! Uma multidão de Dom Quixotes 

lutando para vencer moinhos, tentando desesperadamente substituí-los por condições 

reais de aprendizagem e por resultados minimamente satisfatórios. Pelo bem do Brasil 

e das novas gerações." (BENEDETTI; MARCO, 2016, p. 17) 
 

Benedetti e Marco (2016) vão além em suas contribuições e análises: 

Na prática, apenas uma qualidade é valorizada nos professores: ser “casca grossa”, de 

maneira que nunca ou pouco adoeça, que nunca ou pouco se abale com o cotidiano 

das salas de aula, que nunca ou pouco se ausente ... E é muito desejável também que, 

uma vez em aula, o professor seja capaz de “segurar sua classe”, dando menos possível 

de trabalho para os demais profissionais da escola e Secretarias Municipais de 

Educação [...] Muitas vezes os professores que desejam fazer um bom trabalho 

incomodam muito mais do que aqueles que simplesmente se resignaram ao papel de 

tomar conta das classes, ao invés de dar boas aulas. Cria-se, então, uma reação em 

cadeia em que todo mundo finge que trabalha com um sorriso no rosto, mas cumpre 

apenas o estritamente necessário da burocracia para “inglês ver”: planilhas, relatórios 

e fichas preenchidas e preenchidas com dados vazios, que não têm nenhuma 
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representatividade em relação à qualidade da educação da unidade escolar. Quem 

aponta problemas, faz questionamentos e cobranças, é visto como aquele que gosta de 

polemizar, de criar caso, de ser pessimista. Em ambientes assim, os professores 

realmente “encantados” se exaurem.  (BENEDETTI; MARCO, 2016, p. 70-71) 

 

O ambiente de trabalho cheio de propostas (im) postas aos professores, as condições 

precárias para a produção autônoma e criativa docente são fatores que podem levar ao 

adoecimento dos profissionais da educação e, segundo Benedetti e Marco (2016), levam os 

melhores deles. Isso sim é preocupante.  

Benedetti e Marco (2016) ampliam suas ideias afirmando que o adoecimento 

docente tem atingido os mais “comprometidos”, comprovando o quanto se faz necessário o 

aprofundamento de estudos, pesquisas e discussões acerca da saúde e do adoecimento docente:  

Por mais paradoxal que pareça, as características pessoais que tornam um professor 

mais vulnerável ao Burnout são justamente aquelas consideradas essenciais e 

imprescindíveis a um bom professor, a um professor “encantado” e encantador: o 

amor à profissão, a paixão por ensinar e aprender, o idealismo, o perfeccionismo, o 

desejo de fazer o melhor, de fazer a diferença, a motivação, o sentimento de missão 

e/ou vocação pelo magistério. (BENEDETTI; MARCO, 2016, p. 87) 

 

A voz, instrumento de trabalho do professor, também tem sido um dos motivos do 

mal-estar docente. Spitz (2009), demonstrando preocupação em pesquisar a relação entre a 

saúde vocal do professor e seu ambiente de trabalho, assim afirma em sua dissertação: 

Fatores ambientais tais como o tamanho e a acústica das salas de aula, o grande 

número de alunos por turma, o ruído gerado por eles e também o ruído externo são 

fatores que obrigam, de forma reflexa, o aumento do volume da voz do professor, para 

que possa ouvir a sua própria voz e também ser ouvido.  

Este aumento do volume da voz sem o suporte de um programa de prevenção 

apropriado, com o uso de técnica vocal adequada, costuma levar ao aparecimento de 

sintomas vocais. A necessidade de se aumentar a carga horária de trabalho, com o 

objetivo de melhorar a receita mensal, e a interferência das reações emocionais nos 

ajustes vocais acabam favorecendo o adoecimento desses profissionais, além de 

acelerar o desgaste do aparelho fonador, tornando-os uma população vulnerável ao 

desenvolvimento de problemas relacionados à voz e grande fonte de estresse físico e 

emocional. (SPITZ, 2009, p. 4) 

 

A prevenção de uma doença é, sem dúvida, algo mais barato ao poder público, que 

o tratamento dela quando já instalada. Spitz (2009), ressalta como o ambiente de trabalho pode 

comprometer a saúde vocal do professor, e sinaliza importantes caminhos para um trabalho 

preventivo e valorativo a saúde do educador: 

Os edifícios destinados às escolas utilizam materiais baratos e resistentes. Tais 

materiais geram uma reverberação durante as aulas, dificultando o entendimento 

daquilo que está sendo exposto pelo professor. Como consequência este tem que 

aumentar a intensidade de sua voz para conseguir que sua mensagem seja captada 

pelos alunos. A reverberação e o ruído em excesso interferem com a inteligibilidade 

da fala, resultando na diminuição do entendimento e, portanto, na redução do 

aprendizado.  

Cabe ressaltar que muitos prédios que atualmente funcionam como escolas na verdade 

não foram construídos para tal. Por conseguinte, as salas não possuem tamanho 

adequado ora grandes demais ora pequenas demais e podem ter também um pé direito 
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elevado, contribuindo para a piora da acústica e para o aumento do esforço vocal do 

professor [...] As condições extremas e as variações de temperatura, dentro das salas 

de aula e também fora delas, podem gerar problemas em todo o aparato respiratório 

e, assim, afetar a fonação. Quanto à umidade nas salas de aula, a baixa umidade parece 

ser mais prejudicial. Uma ventilação escassa gera um ar viciado propício à propagação 

de germes responsáveis pelas infecções das vias aéreas superiores. A presença de 

poeira tanto proveniente do exterior como da própria sala de aula, por questões de 

higienização inadequada [...], são fatores que contribuem para desencadear e/ou piorar 

infecções das vias aéreas e processos alérgicos, contribuindo para a piora da qualidade 

vocal ou, até mesmo, para o surgimento da disfonia. (SPITZ, 2009, p. 70-71) 

 

A saúde e também o adoecimento do professor tem fortes relações com seu 

ambiente de trabalho, é o que pesquisas e livros escritos abordando o tema sinalizam.  Mendes 

e Duarte (2013) afirmam: 

O trabalho pode ser lugar tanto da saúde quanto da patologia, tanto do sofrimento 

quanto do prazer, sendo apresentado sempre com duplo papel: o trabalho tanto pode 

ser estruturante como também pode adoecer, pode promover dignidade como também 

pode deteriorar e ser alienante. (MENDES; DUARTE, 2013, p. 14) 
 

Culpabilizar o professor adoecido, dificultar as autorizações das licenças e 

aposentá-lo por invalidez, tem sido alguns dos meios que governantes tem se utilizado para 

tentar conter o problema do adoecimento docente. Borges (2014) afirma: 

[...] é preciso estabelecer uma relação entre trabalho, educação e saúde que priorize a 

compreensão dos diversos processos e estruturas constituídos e constituintes do 

trabalho docente com o contexto do adoecimento do professor na atual configuração 

da sociedade. (BORGES, 2014, p. 160) 

 

O adoecimento docente tratado como assunto pessoal e intrasferível do professor, 

parece não ser a solução. Benedetti e Marco (2016, p.11) ressaltam isso: “[...] O número de 

professores adoecidos, afastados ou que abandonam à docência aumenta ano a ano. ”. E são 

ainda Benedetti e Marco (2016) que afirmam: “   

[...] os professores têm adoecido solitariamente e têm sido largados à própria sorte, 

muitas vezes menosprezados e rotulados como “fracos”, incapazes ou inaptos. Tanto 

no processo de adoecimento (ainda dentro da escola), quanto após o desenvolvimento 

[...] os docentes têm sofrido com o preconceito e a discriminação. E esse estigma 

advém não só da sociedade leiga, mas também do próprio sistema de ensino, de seus 

profissionais da saúde pública, justamente daqueles a quem os professores precisam 

recorrer, depois de adoecidos [...]. (BENEDETTI; MARCO, 2016, p. 13) 

 

Professora Eunice, nome fictício dado por Benedetti e Marco (2016), em sua 

história retratada no livro, descreve através do seu olhar docente o quanto é difícil uma 

“aposentadoria antecipada”: 

[...] Por fim, ao me aposentar, os cálculos feitos chegaram ao valor de 40% do que 

ganhava quando eu estava na ativa. Fiquei muitos meses com essa renda insuficiente 

para manter as minhas necessidades.  Meus proventos haviam sido diminuídos 

drasticamente, enquanto, que meus gastos tinham aumentado substancialmente, com 

médico, psicólogo, remédios caríssimos. Entrei na justiça e logo me foi concedida 

uma liminar que me devolvia o salário na integralidade.  Eu deveria ter esse direito 

até a conclusão do processo. Mas, em dezembro de 2015, o governo derrubou a 

liminar. Agora tenho que lidar com a realidade cruel de sobreviver com 1/3 do salário 
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que eu tinha [...]. Embora, segundo a lei, os cálculos feitos pela Previdência para 

chegar a esse valor estejam corretos, pois me aposentei antes da hora, eles não levam 

em conta que eu adoeci no trabalho e pelo trabalho [negrito das autoras] e que, por 

isso, fui aposentada antecipadamente. [...] (BENEDETTI; MARCO, 2016, p. 165) 

 

Segundo dados oficiais, existem nas escolas públicas municipais de Fortaleza mais 

de 9.000 professores efetivos (Anexos 2 e 6).  O gráfico 1, apresentado anteriormente, sinaliza 

um número crescente de pedidos de licenças médicas. Um dado, colhido do desenvolvimento 

da pesquisa em conversas introdutórias sobre o tema com professores da rede pública 

municipal, é um alerta a mais para a urgência de discussões mais profundadas, e socialmente 

amplas, sobre a saúde/adoecimento docente. Dois medos que os professores relataram ter, 

principalmente nos últimos anos; de terem que passar pela “Perícia Especial”, um tipo de 

Perícia instituída em 2017, através do Decreto nº. 13.59715, onde o Professor deveria passar por 

uma análise com no mínimo três médicos caso sua licença ultrapasse 45 dias, tornando sem 

dúvida a concessão de licenças mais complexas, e uma “Aposentadoria por Invalidez”16.  

Dados, sobre esse quantitativo de aposentadorias por invalidez, fornecidos pelo 

IPM através do portal da transparência (Anexos 5 e 8), confirmam que esse medo tem sua razão 

de ser.  

 

Gráfico 8 – Número de Professores, da rede pública municipal de Fortaleza, aposentados por 

invalidez entre os anos de 2013 a 2018  

 

                                                           
15 Cf. FORTALEZA. Decreto nº 13.957/2017, de 12 de janeiro de 2017, que regulamenta a atuação da Perícia 

Médica Oficial do Município e a Concessão de Licenças para Tratamento de Saúde e por motivo de doença em 

pessoa da família.. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Fortaleza, CE, 13 jan. 2017. Fortaleza,  p. 2. 
16 Aposentadoria por invalidez: “ O servidor que for considerado incapacitado para o serviço e não tiver 

condições de ser readaptado, deverá ser aposentado por invalidez. Nesse caso, os proventos podem ser integrais 

ou proporcionais ao tempo de serviço, dependendo da patologia. 

 Antes da concessão da aposentadoria, o servidor deverá entrar de licença por até dois anos, mesmo que a doença 

seja grave. Entretanto, se a doença não tiver cura ou causou incapacidade permanente para o desempenho de suas 

atividades, a aposentadoria lhe será concedida imediatamente”. Disponível em: 

https://portaldoservidor.fortaleza.ce.gov.br/direitos-e-vantagens/aposentadoria/por-invalidez.html  

 

https://portaldoservidor.fortaleza.ce.gov.br/direitos-e-vantagens/aposentadoria/por-invalidez.html
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Fonte: Construído pela autora a partir de dados do Instituto de Previdência do Município – IPM 

 

No gráfico 8, observa-se que as aposentadorias por invalidez têm ocorrido em 

ordem crescente, como os pedidos de licenças médicas, chegando em anos como 2014 e 2017 

a serem alarmantes.  

Conhecer melhor quem são os professores da rede pública municipal de Fortaleza, 

permitir que eles falem o que pensam e sentem sobre sua docência é um caminho obrigatório a 

ser seguido, para se aproximar de uma melhor visão da problemática sobre a saúde/adoecimento 

docente.  

Moraes e Paiva (2018), dois docentes da educação que relatam em livro algumas 

“cartas pedagógicas” por eles trocadas, trazem afirmações e “desabafos” como:  

O cotidiano escolar me sufoca porque reproduz uma escola aos moldes das fábricas 

do começo do século XIX; as fábricas mudaram e a escola continua ainda engessada, 

até eu também estou engessado, querendo dar golpes fatais de revolução no espaço 

escolar e também dentro de mim.  

[...] 

 Em anos de magistério consegui muitas realizações, mas adquiri um cisto nas cordas 

vocais e precisarei sempre fazer fonoterapia [...] Atualmente, muitos professores estão 

como eu, adoecendo. O desafio para o futuro é uma política de saúde para os 

professores, pois muitos estão perdendo a voz e a razão. A depressão e o estresse estão 

consumindo a nós professores. (MORAES; PAIVA, 2018, p. 43- 54) 
 

Os registros acima, vão de encontro ao contexto histórico de nossa educação 

brasileira, e aos dados oficiais atuais que demonstram o crescente números de pedidos de 

afastamento, por motivo de saúde, em Fortaleza. Para além de buscar culpados, o que se propõe 

com essa pesquisa é somar aos debates e as discussões, sobre a saúde e o adoecimento docente, 

a partir do olhar do professor. 
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A questão maior é pensar no adoecimento docente, procurando de fato suas causas 

mais profundas e vislumbrando, de forma coletiva, pensar em mecanismos de prevenção a esse 

adoecimento, uma “política de saúde” de fato e direito. 

No próximo capítulo será abordado o resultado da pesquisa qualitativa feita com 45 

professores da rede pública municipal de Fortaleza, onde a partir da aplicação de um 

questionário eles puderam nos fornecer importantes subsídios para melhor compreendermos 

essa temática, saúde e adoecimento docente, a partir do olhar dos educadores da rede pública. 
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3. O OLHAR DOS PROFESSORES SOBRE TRABALHO DOCENTE, 

ADOECIMENTO E A SAÚDE DOS EDUCADORES  

 

3.1  Metodologia: Tipo de pesquisa e procedimentos 

 

A metodologia utilizada nessa pesquisa, atende aos critérios de uma pesquisa 

qualitativa, explicativa quanto a seus objetivos e etnográfica com relação a seu procedimento. 

Aplicou-se um questionário (Apêndice 4) a quarenta e cinco professores, voluntários, da rede 

pública municipal de Fortaleza, com questões abertas e fechadas, a partir da publicidade da 

pesquisa e sua temática em eventos ligados a sindicatos e em algumas escolas públicas. 

A pesquisa é qualitativa, mesmo sendo os dados numéricos sobre o quantitativo de 

professores licenciados na rede pública municipal de Fortaleza e seu aumento crescente, um 

dado inicial importante desta. Qualitativa no sentido de que acima dos números, é importante 

compreender os aspectos sociais e humanos que estão por trás e acima deles. Sobre isso, 

Gerhardt e Silveira (2009) afirma que: 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc 

[...] A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais.  (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31 - 32) 

 

Sobre a classificação de uma pesquisa acadêmica em relação a seus objetivos é Gil 

(2002) que ressalta: 

É sabido que toda e qualquer classificação se faz mediante algum critério. Com 

relação às pesquisas, é usual a classificação com base em seus objetivos gerais. Assim, 

é possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e 

explicativas. (GIL, 2002, p. 41- 43) 

 

Essa pesquisa identifica-se como explicativa quanto a seus objetivos, pois almeja-

se ir além dos dados numéricos e quantitativos analisando a incidência de fatores relacionados 

ao fenômeno do adoecimento no trabalho docente em escolas públicas municipais de Fortaleza 

– CE. Gil (2002), sobre a pesquisa explicativa ressalta que:  

Essa pesquisa tem como preocupação central identificar os fatores que determinam 

ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos [...] Uma pesquisa explicativa 

pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação dos fatores que 

determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado 

(GIL, 2002, p. 42 - 43) 

 

Quanto aos seus procedimentos, é etnográfica por ser uma pesquisa onde 

pesquisadora e pesquisados tiveram contatos diretos em vários processos da coleta de dados 

(divulgação, entrega dos questionários aos pesquisados voluntários e sua devolutiva já escrita) 

que propiciaram que aquela pudesse imergir no cotidiano destes, através de naturais conversas. 
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Etnográfica, ainda, por ser a preocupação maior o processo da pesquisa como um todo, por isso 

a valorização do contato direto com os pesquisados, e não apenas com os resultados finais que 

poderiam aparecer. Etnográfica em seus procedimentos, pois propiciaram que os Professores 

voluntariamente participantes da pesquisa se sentissem tão à vontade e atuantes ao participarem 

dela, que se utilizaram de espaços em branco no instrumental questionário para registrarem 

informações extras que julgavam importantes para a temática investigada. Alguns Professores 

voluntários, foram além, incluíram folhas ao questionário com relatos/vivências/pensamentos 

que julgavam serem salutar para a pesquisa. A identificação da pesquisa como etnográfica em 

seus procedimentos, tem amparo nas afirmações de Gerhardt e Silveira (2009): 

A pesquisa etnográfica pode ser entendida como o estudo de um grupo ou povo. As 

características específicas da pesquisa etnográfica são: o uso da observação 

participante, da entrevista intensiva e da análise de documentos; a interação entre 

pesquisador e objeto pesquisado;  a flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa;  

a ênfase no processo, e não nos resultados finais; a visão dos sujeitos pesquisados 

sobre suas experiências; a não intervenção do pesquisador sobre o ambiente 

pesquisado; a variação do período, que pode ser de semanas, de meses e até de anos;  

a coleta dos dados descritivos, transcritos literalmente para a utilização no relatório. 

Exemplos desse tipo são as pesquisas realizadas sobre os processos educativos, que 

analisam as relações entre escola, professor, aluno e sociedade, com o intuito de 

conhecer profundamente os diferentes problemas que sua interação desperta. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 41) 

 

E também em Mattos (2011): 
 

Fazer etnografia, portanto, é dar voz a uma minoria silenciosa; é caminhar em um 

mundo desconhecido; é abrir caminhos passando das contingências para a 

autodeterminação, para inclusão na escola, na vida social, no mundo da existência 

solidária e cidadã. Fazer etnografia é um pouco de doação de ciência, de dedicação e 

de alegria, de vigor e de mania, de estudo e de atenção. Fazer etnografia é perceber o 

mundo estando presente no mundo do outro, que parece não existir mais. (MATTOS, 

2011. p. 45) 

 

Investigar o que está por trás dos números crescentes, de professores licenciados, é 

dar visibilidade ao que está invisibilizado. Por isso, ainda, etnográfica em seus procedimentos, 

pois é indo além de dados numéricos e ouvindo os docentes que se poderá compreender melhor 

a relação entre saúde/ adoecimento/trabalho. 

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário, tendo esse instrumental 23 

questões, algumas fechadas e outras abertas.  

 Participaram da pesquisa 45 professores voluntários, que conheceram o teor dela a 

partir da própria pesquisadora. A divulgação foi feita em momentos de encontros de Professores 

com seus sindicatos, em ambientes virtuais e visitas a algumas escolas. Após conhecerem o teor 

da pesquisa por colegas, alguns pesquisados se voluntariavam entrando em contato com a 

pesquisadora.  Ficou claro, até evidente, a identificação dos docentes com a temática e a imensa 

vontade de falarem sobre o assunto, um dado relevador com certeza.  
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Os questionários foram coletados entre os meses de junho, logo após a aprovação 

do Comitê de Ética da UFC, e outubro de 2018.  

Os resultados finais da coleta de dados a partir dos questionários preenchidos, dos 

escritos extras deixados pelos professores nos espaços em branco do próprio questionário e 

folhas anexadas por eles, em falas no contato com a pesquisadora serão apresentados a seguir. 

Para garantir o anonimato dos participantes da pesquisa, cada um quando for citado em suas 

falas ou escritos será identificado por um número. 

Nóvoa (2009, p.23) reafirma o quanto faz falta o falar docente: “ Fala-se muito das 

escolas e dos Professores. Falam os jornalistas, os colunistas, os universitários, os especialistas. 

Não falam os professores. Há uma ausência dos Professores, uma espécie de silêncio de uma 

profissão que perdeu visibilidade no espaço público”. Com a palavra, então, os professores da 

rede pública municipal de Fortaleza! 

 

3.2  Questionário: Dados coletados – Perfil do que pensam e sentem os professores 

 

A maioria dos 45 Professores que preencheram o questionário encontram-se entre 

36 e 55 anos de idade. O gráfico 9 apresenta o perfil dos pesquisados, por faixa etária: 

 

Gráfico 9 – Faixa etária dos Professores pesquisados: 

 
 

 

Aproximadamente 78% dos Professores participantes são do sexo feminino, 66% 

residem em áreas administradas pelas regionais 2 e 6. Mais de 64% deles são casados e com até 
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duas pessoas como dependentes de sua renda mensal. Com renda mensal em torno de quatro a 

seis salários mínimos são em torno de 62%. Apenas 22% deles disseram complementar sua 

renda mensal com outras atividades, entre elas: Vendas de cosméticos, aulas particulares, 

aposentadorias de trabalhos anteriores, vídeo aulas pela internet, docência em escolas estaduais 

e ministrando oficinas.  

Quanto sua escolaridade, a maioria apresenta algum curso de pós-graduação. O 

gráfico 10 demonstra isso: 

 

Gráfico 10 – Nível de escolaridade dos Professores participantes da pesquisa 

 

 

Sobre o tempo de docência em escolas públicas municipais de Fortaleza, 95% deles 

tem no mínimo seis anos de experiência, conforme mostra o gráfico 11, sendo em sua maioria 

lotados em uma única escola. Outra informação sobre o perfil desses professores, diz respeito 

ao tempo de trabalho onde em torno de 91% deles informam trabalhar de 5 a 12 horas por dia. 

 

Gráfico 11 – Tempo de experiência docente na rede pública municipal de Fortaleza 
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Ao serem questionados se costumam trabalhar nos finais de semana, uma minoria 

deles informou que realizava em casa atividades com afazeres domésticos, leituras e pesquisas 

para as aulas, correções de provas, elaboração de material concreto para as aulas. A maioria, 

mais de 68%, informou que não. Professor/a 27 assim justifica a não necessidade de trabalhar 

nos finais de semana: 

Isto se tornou possível após a lei do piso, que estabeleceu horário de planejamento. 

Antes da lei eu era obrigado a utilizar os finais de semana para corrigir provas e 

elaborar aulas[...]. Após 2012 passamos a contar com planejamento na escola e 

consigo atualmente realizar todos os trabalhos da escola nesses horários, evitando 

comprometer o descanso e lazer no final de semana. Tenho isso hoje como regra. 

Ainda trabalho 60 horas/aula semanais. Já passei por momentos de estresse físico, já 

que tinha pouquíssimos momentos de lazer. Quando tinha disponibilidade de tempo, 

preferia descansar ou dormir. O que guardo hoje na memória, desse período, é não ter 

estado mais tempo com o filho, mas tento ver isso como parte de um aprendizado, e 

fiz a revisão de minhas prioridades no uso do tempo e na atenção à família. Em 2006, 

lembro de ter passado mal em sala de aula; naquele momento tive que rever toda 

minha prática pedagógica e de vida. Percebi que se não modificasse minha forma de 

pensar sobre meu trabalho e sobre minha maneira de viver, iria terminar como muitos 

colegas que hoje vejo adoecer. Uma das atitudes foi praticar atividade física, a outra 

foi utilizar melhor o final de semana como forma de evitar o esgotamento. Treinava 

musculação após o turno da noite, mas o cansaço físico no dia seguinte era 

compensado com a melhora no humor e na superação das dificuldades do cotidiano 

escolar. Tempos depois apareceu a filosofia do Yoga, fortalecendo minha caminhada 

para o autoconhecimento. Foi uma época difícil, mas que melhorou muito com o 

planejamento na escola. (Professor/a 27) 

 

Percebe-se na fala do/a professor/a 27 referências a “ lei do piso”, lei nº 11.738, de 

16 de julho de 2008, já citada anteriormente nessa pesquisa, que prevê 1/3 da jornada docente 

dedicada para atividades extra sala de aula. O impacto na saúde de um Professor, desse avanço 

legal, fica sinalizado na fala do/a professor/a 27:  
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[...]  Já passei por momentos de estresse físico, já que tinha pouquíssimos momentos 

de lazer. Quando tinha disponibilidade de tempo, preferia descansar ou dormir. O que 

guardo hoje na memória, desse período, é não ter estado mais tempo com o filho [...] 

 

Quanto as atividades de lazer desses Professores, são bem diversificadas, conforme 

o gráfico 12, ficando em minoria as opções que, talvez, tragam maior impacto financeiro a eles 

como: cinemas, viagens e teatros.  

 

Gráfico 12 – Opções de lazer dos Professores em suas horas livres: 

 

 

Ao terem que responder à questão 14, referente as condições de trabalho ofertadas 

a eles, mais de 86% dos Professores responderam que achavam serem “ ruim” ou “ péssima”. 

O que mais os incomodam no local de trabalho, pergunta referente a questão 15, foi muito 

citado: 

a) Estruturas físicas precárias:  

Falta da quadra esportiva, biblioteca, LIE, banheiros dos alunos quebrados, salas 

quentes.  (Professor/a: 1)  

 Ambiente muito sujo, ventiladores sujos, salas sujas, banheiros sujos [...] 

(Professor/a: 2)  

A acústica das salas de aula, que é muito ruim [...] (Professor/a: 3)   

Poluição sonora, em primeiro lugar. Também um prédio sucateado. (Professor/a: 9) 

A falta de material, de estrutura física que proporcione o conforto de professores e 

alunos. (Professor/a: 12) 

Salas lotadas e sem estrutura (condições físicas). (Professor/a: 20)  

O excesso de calor nas salas de aula, a falta absurda de material pedagógico de 

limpeza, falta de profissionais e acompanhamento do AEE. (Professor/a:17)  

 Falta de espaços para aulas fora da sala. Não tem biblioteca, sala de vídeo, sala de 

informática e quadra. (Professor/a: 14)  

 

b) Frágil apoio material/administrativo/ pedagógico: Por quase todos foi citado a falta de 

materiais básicos como: pincel, folhas, xerox. E ainda:  
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Nos últimos anos as escolas perderam laboratórios, bibliotecas, quadras de esporte, 

políticas que não colaboram com as nossas demandas pedagógicas [...]. (Professor/a: 

27)  

A falta de estrutura física da escola, a falta de material para contemplar as atividades 

planejadas. Diversas vezes, deixei de executar de executar o que planejei por conta da 

ausência de recursos [...] algumas vezes tiro dinheiro do bolso para executar o que 

idealizei. (Professor/a: 28) 

[...] criar possibilidades de ensino e aprendizagem mais dinâmicas [...]. (Professor/a: 

37) A estrutura é deficiente. A pressão que é colocada para o atingimento dos índices 

parece ser mais importante que a qualidade do ensino. (Professor/a: 38)  

[...] a ausência na formação docente da relação teoria-prática-condições. (Professor/a: 

43). 

 

c) Problemas relacionais: Alguns citados foram os relacionados a violência nas escolas, a 

insegurança e a indisciplina dos alunos onde o/a professor/ 31 relaciona as precárias 

estruturas físicas: “ Comportamento dos alunos relacionado ás péssimas condições de 

trabalho”. A pouca participação familiar e apoio de alguns gestores, também foi algo 

muito citado; “ Como são muitos anos, 31 anos de profissão. O que mais me incomodava 

era o acompanhamento pedagógico, hoje são acompanhamento pedagógico, estrutura, 

lado relacional, muito assédio. “ (Professor/a: 34) / “ [...] Falta de segurança, de 

valorização da família e dos gestores. “. (Professor/a: 40). 

Ao refletir sobre o que mais agradam os professores em seu local de trabalho, eles 

respondem, em sua ampla maioria, que são os relacionamentos com os colegas de trabalho, a 

afetividade de alguns alunos e o reconhecimento por trabalhos feitos. Professor/a 24 assim 

afirma: “ [...] reconhecimento pelo trabalho feito (ainda que seja pouco esse reconhecimento”.  

Na questão 17 foi questionado ao Professor como ele se sente em relação a sua 

profissão e 51% deles afirmaram estarem pouco satisfeitos ou até insatisfeitos.  

Não é difícil perceber uma relação importante entre essa pouca insatisfação docente 

e as precárias estruturas físicas/pedagógicas ofertadas, segundo eles, em seu trabalho. Muitos 

desses professores buscaram alguma especialização, os pós-graduados são mais de 92% nessa 

pesquisa, e ampliação de seus conhecimentos, o que demonstra um compromisso com o seu 

melhor fazer docente. 

A partir da questão 18 a temática saúde e adoecimento é investigado, buscando 

compreender; quantos já haviam se licenciado, que doenças mais teriam acometido esse grupo, 

qual a visão que eles têm de seu adoecer docente, sentimentos que envolvem os que adoecem e 

possíveis ações preventivas vindas do poder público. Quando são questionados se já se 

licenciaram por motivos de saúde, 78% dos pesquisados informam que sim. Os motivos que 

levaram ao seu adoecimento vão de encontro aos dados estatísticos já informados pela SME, 

ilustrado no gráfico 2, o que demonstra o quanto próximo é a relação entre as informações dadas 
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pela amostragem de professores pesquisados e a realidade numérica apresentada pelos dados 

oficiais. São eles: os relacionados a voz (52%), questões psiquiátricas (35%), problemas 

ortopédicos (15%) e outros problemas diversos foram citados por 9% dos pesquisados. Os 

pesquisados informaram, em alguns casos, citaram doenças ligadas a mais de uma das áreas 

citados. Essas licenças teriam ocorrido em prazos que foram de 15 dias a 2 anos, algumas 

licenças de caráter definitivo.  

Quando questionados sobre se seu adoecimento seria anterior ou posterior ao seu 

início na docência, todos (100%) respondem que sim, ressaltando que para entrarem no serviço 

público precisaram apresentar exames médicos que deveriam provar seu estado de saúde em 

“plena forma física, emocional, vocal...“. Quanto as hipóteses pessoais que tem de seu 

adoecimento, as mais citadas foram: Aumento de peso; beber pouca água; ambiente sem 

ventilação; ansiedade generalizada; estresse com alunos; muito tempo em pé e insegurança / 

violência na escola. 

Sobre algumas das hipóteses/motivos que eles acreditam estar relacionados ao seu 

adoecimento registros são, mais uma vez, ligados as estruturas físicas precárias das escolas, a 

um frágil apoio material /administrativo/pedagógica e a problemas relacionais, que, segundo 

eles, são sempre em discordância com as cobranças e “pressões” sofridas por maiores ” índices 

e desempenhos”. O que se percebe aqui são os problemas citados nas três categorias, mas 

sempre de forma interligada, como se um trouxesse à tona outros: 

Excesso de trabalho, problemas com a condução do trabalho devido a problemas da 

escola (Estrutura, indisciplina dos alunos, exigências do trabalho, frustrações em 

relação as condições do trabalho e desvalorização do professor). (Professor/a: 8) 

 

O uso abusivo e excessivo da voz. (Professor/a: 11)  

 

Estresse, gritos em sala de aula para ser ouvida, repetição de falas que não são 

escutadas [...] (Professor/a: 13)  

 

As salas de aulas superlotadas e o excessivo calor nos mesmos recintos, geram mais 

problemas de saúde entre alunos e professores. No meu caso, adquiri uma tuberculose 

ganglionar, suponho. (Professor/a: 15) 

 

Estresse, situações de constrangimento e de tristeza no trabalho.  (Professor/a:23) 

 

Contato com alunos doentes; ter que evitar beber água para não ir ao banheiro e deixar 

os alunos sozinhos, o estresse de trabalhar em péssimas condições. (Professor/a: 25) 

 

O uso excessivo da voz e as más condições na estrutura e distribuição dos espaços da 

escola. Trabalho em uma sala quente, ao lado do sol, vizinho a quadra de esportes 

onde acontece a Educação Física. Disputo com o barulho externo.  (Professor/a:28) 

 

Basicamente, trabalhando três turnos em salas quentes é a minha hipótese.  

(Professor/a: 30) 
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Condições de trabalho, postura, turmas barulhentas, quentes e superlotadas. 

(Professor/a: 31)  

 

Salas de aulas quentes, empoeiradas, os problemas com alunos e as famílias dos 

mesmos que nos causam angústias e muito estresse. Sem falar na desvalorização que 

é humilhante.  (Professor/a:35)   

 

A maioria dos pesquisados, que já se licenciaram, reconhecem as situações 

específicas em que sua doença se manifesta. Em um percentual de 89% informam e sinalizam 

que, para essa questão, os fatores continuam relacionados a questões ligadas a estrutura física 

precária, ao frágil apoio material, administrativo e pedagógico das escolas e a problemas 

relacionais, entre eles, a desvalorização da profissão. Algo claro em falas como: 

Quando a sala passa muito tempo fechada sem ser limpa ou quando alunos muito 

inquietos me obrigam a falar, ralhar muito com eles.  (Professor/a: 4)  

 

Nos níveis altos de estresse fico sem voz. (Professor/a: 7)  

 

Problemas com indisciplina e com a organização geral da escola; nos processos de 

retirada de direitos. (Professor/a: 8)  

 

Quando me sinto pressionada ou obrigada a fazer coisas com as quais não concordo. 

(Professor/a: 19)  

 

Quando o estresse está elevado, pela somatização dos problemas escolares. 

(Professor/a: 23) 

 

[...] Rouquidão, coceira na garganta e nariz, sempre que saio da sala de aula.  

(Professor/a: 35) 

 

Passar muitas horas em pé e quando você se sente pressionado pelo gestor. 

(Professor/a: 39) 

 

Ao precisarem responder se são acolhidos e compreendidos, quando adoecem, em 

seu local de trabalho, a resposta de mais de 57% foi “ Não”. Sentem-se culpabilizados pelo 

adoecimento e por possíveis regressões nos “índices” e “ desempenhos” dos alunos. Nesse 

momento pode-se sentir, nos extensos registros deixados pelos pesquisados, o quanto eles 

sentem-se sozinhos e abandonados quando adoecem: 

Porque pelos gestores eles querem que trabalhe até onde der/aguentar. Mesmo quando 

eu falava que sentia dores a impressão que eu tinha é que entrava no ouvido e saia no 

outro. (Professor/a:1)  

 

Não há conhecimento e respeito acerca dos transtornos mentais. Sou rotulada e vista 

como uma profissional com limitações. (Professor/a: 6) 

 

As famílias dizem que sou preguiçosa e o núcleo gestor que não tenho compromisso 

com os alunos. (Professor/a: 20) 

 

Sempre retratam que a culpa dos maus resultados é do professor ausente. (Professor/a: 

23)  

 

Geralmente só estão interessados se tenho atestado médico para entregar ou se é aula 

a recuperar. (Professor/a: 25)   
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Nem sempre, porque parece que os gestores não compreendem que adoecemos, que 

antes de sermos professores somos gente. Ficam de cara feia! (Professor/a: 35) 

 

Muitos acham que o afastamento é uma fuga das obrigações. (Professor/a: 40) 

 

Professor/a 28 foi uma das pessoas que respondeu que não se sentiam acolhido/a, 

em seu local de trabalho, em seu adoecimento. Encontra-se, segundo seus relatos, em função 

de readequação17 funcional devido a problemas vocais. Sua vontade de falar sobre isso se reflete 

no desabafo que faz, incluindo folhas no questionário para registrar suas angústias: com o 

relacionamento com colegas e gestão frente ao seu adoecimento; o atendimento que recebe no 

Instituto de Previdência, onde coloca ser frio e indiferente aos seus esforços para curar-se apesar 

das condições adversas de seu ambiente de trabalho. Um relato muito interessante, que sinaliza 

o quanto os Professores estão sedentos de mais escuta, cuidado e respeito ao seu adoecimento: 

A todo momento me sinto constrangida e coagida pelos colegas e gestão. Apesar de 

estar respaldada por um laudo e uma perícia médica, os colegas fazem piadas em 

relação a minha limitação. É como se eu pedisse e quisesse estar naquele lugar e 

função readequada. Me sinto inferiorizada porque estou exercendo vários papéis nos 

quais não precisava ter estudado para desempenhá-los: controle de entrada e saída de 

alimentos do estoque, verificação de validade dos alimentos”, ficha de estoque dos 

alimentos, porteira (Sim! Eu sou porteira várias vezes ao dia), até faxina do 

almoxarifado foi me proposto para eu fazer! O descaso e o desrespeito com o professor 

readequado começa na gestão e se amplia para os colegas professores. As pessoas não 

entendem que você está em tratamento e impossibilitada de exercer algumas funções. 

É quase impossível um professor ficar bom do problema das cordas vocais estando 

lotado em uma escola, mesmo como readequado. No ponto de vista da gestão você 

está lá e precisa produzir, independente do que você faça, é a tal da “proatividade”. 

Se vire para ficar boa! Se dane a sua saúde! A pessoa está afastada da sala de aula 

temporariamente e fazendo tratamento pelo IPM e AMIL porque QUER ficar boa e 

quando há algum desfalque no quadro de professores ou reunião de pais emergencial, 

você é convidada a ir para a sala de aula, muito contraditório, né? Como se não 

bastasse todo o constrangimento diário, quando vamos para a perícia passar por uma 

reavaliação com laringoscopia, atestado médico e da fono, atestando que você ainda 

não está apta para voltar a sala de aula e dezesseis declarações das sessões de 

fonoterapia realizadas por mim através do meu plano de saúde AMIL a fonoterapeuta 

olha para você e fala; [ “Como assim? Você está todo esse tempo afastada da sala de 

aula e ainda não ficou boa? Segundo estudos, com 24 sessões de fonoterapia esse seu 

problema melhora. Eu não sei mais o que fazer com você! ]. A realidade é que a 

Prefeitura de Fortaleza não dá condições para o professor se recuperar de um problema 

de saúde causado pela profissão e más condições de trabalho e exige do profissional 

uma rápida recuperação. Atualmente estou fazendo duas sessões de fonoterapia que 

foram liberadas agora depois de um ano de afastamento, até então estava fazendo 

apenas uma por semana, totalizando 4 por mês. (Professor/a: 28)  

 

Com crescentes índices de pedidos de licenciamento, segundo dados oficiais, foi 

questionado se em algum momento esses Professores participaram de formações continuadas 

que tivessem como temática a saúde docente, organizadas pela Prefeitura de Fortaleza. 

                                                           
17 Cf. FORTALEZA. Decreto nº 13.959, de 12 de janeiro de 2017, que dispõe sobre os processos de readequação 

e readaptação funcional dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza e dá outras providências. Diário 

Oficial do Município, Poder Executivo, Fortaleza, CE, 13 jan. 2017. Fortaleza, 2017. p. 4 . 
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Buscava-se compreender se algum tipo de política pública, ligada a formação do Professor, já 

existia ligada à prevenção do adoecimento do Professor. Nunca terem tido uma formação com 

essa temática, foi a resposta de 98% dos Professores pesquisados. Sobre isso, complementa a/o 

Professor/a 35: “ Nunca. Só cobrança”. Segundo a maioria deles, as temáticas de suas 

formações têm sido sempre relacionadas a melhorar “ os índices e desempenhos dos alunos”. 

Nas questões finais são investigados os sentimentos do Professor sobre sua 

profissão, se há alguma vontade de mudar de profissão ou o que mudaria nela, se pudesse.  

Ao responderem à pergunta, se tinham desejo de mudar de profissão, a maioria 

ainda responde que “Não”. Responderam que “ Sim”, tem vontade de mudar de profissão, 36% 

dos professores pesquisados. Os que responderam “Não”, 60% deles. O restante ou não sabe 

ou não responderam.  

Os que responderam “Sim” justificavam que esse seu sentimento se devia as   

dificuldades estruturais nas escolas e nas frágeis políticas públicas de valorização da profissão, 

que acreditam não existirem de fato. Em nenhum dos motivos listados havia a vontade de 

desistir por não se identificarem com a docência, ao contrário, percebe-se esse “Sim” mais como 

um processo de desistência diante das dificuldades e limitações que a profissão tem apresentado 

atualmente. Abaixo algumas das justificativas que retratam bem isso: 

Apesar de gostar muito da profissão, mudaria sim porque estamos sobrecarregados de 

cobrança e trabalho com pouco reconhecimento. (Professor/a: 1) 

 

Sim. Sinto-me esgotada e que irei “explodir” a qualquer momento. (Professor/a: 6) 

 

[...] cada vez o trabalho docente é mais desvalorizado. (Professor/a: 8)  

 

Sim. Eu gosto de ser professora, mas na atual estrutura da educação no Brasil não vale 

a pena. (Professor/a: 25) 

 

Sim. Sempre amei minha profissão me dedicando ao máximo, mas a incompreensão, 

falta de respeito, desvalorização nos traz esse sentimento de mudança. (Professor/a: 

35)  

 

Sim. Gosto muito do que faço, porém no momento não temos nenhuma estrutura para 

realizar nosso trabalho. (Professor/a: 40) 

 

Sim. Por questões salariais, estruturais e de apoio entre sociedade e governo. 

(Professor/a: 43) 

 

Sim! Profissão desgastante, sem valorização por parte da sociedade! (Professor/a:44) 

 

A maioria, que opta ainda pela resposta “Não”, não mudariam de profissão, segundo 

suas justificativas, o fazem ainda: por apego afetivo a profissão, alunos e colegas; outros porque 

sentem-se já “acomodados demais para mudanças”; crença em mudanças e melhorias para a 

área. Todos apresentam como ponto comum o reconhecimento de que travam lutas cotidianas 
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para manterem-se na docência motivados e com saúde. Respostas que exemplificam o 

pensamento desse grupo são: 

Não, porque gosto muito do meu trabalho embora seja árduo. (Professor/a: 3) 

 

Não, me acomodei e vou continuar até a aposentadoria [...] (Professor/a: 13)  

 

Não. Estou realizado com ela. Através de um policiamento constante da mente, para 

não permitir que o estresse ou desilusão sobreponha-se ao prazer que o magistério nos 

traz. (Professor/a: 27) 

 

Não. Porque eu não me vejo longe da sala de aula e dos meus alunos. Apesar das 

dificuldades diárias, amo lecionar. (Professor/a: 28) 

 

Não, gostaria apenas que fosse mais valorizada. (Professor/a: 33) 

 

Sobre o questionamento feito em relação ao que mudariam em sua profissão, se 

pudesse, as respostas seguiram as mesmas já citadas para justificar o adoecimento, 

desmotivação e o desgaste do Professor: as precárias estruturas físicas, pedagógicas e 

administrativas das escolas, desvalorização social da profissão em grau desproporcional ao 

excesso de funções exigidas ao docente. Como exemplo: 

Mudaria as condições de trabalho e salário, porque trabalhar com estrutura física 

precária e com gestão que não ajuda e ainda conseguir resultado é um feito inédito 

(Professor/a: 1) 

 

 Tornava o ambiente da escola mais humanizado. (Professor/a: 5) 

 

 Mudaria as condições de trabalho: salário, número reduzido de alunos por professor 

e apoio a saúde mental e física do professor. (Professor/a: 7)  

 

Mudaria o pensamento que existe no sistema de que quando o aluno não vai bem é 

culpa do professor. Mudaria também, se possível, a estrutura das escolas.  

(Professor/a: 12)  

 

Mudaria a estrutura dos espaços escolares para espaços mais abertos, arejados e mais 

despojados. (Professor/a: 15) 

 

Eu mudaria as condições de trabalho ... melhoraria os salários dos professores, porque 

professores satisfeitos dariam excelentes aulas [...] (Professor/a: 26)  

 

A mudança seria o professor trabalhar um turno e o outro fazer formações na área da 

educação, tudo isso com um salário digno. (Professor/a: 30)  

 

A forma como se pensa no professor em múltiplas funções, sem a real valorização 

social, emocional e profissional. (Professor/a: 37)  

 

Tornaria a escola mais atraente: Com laboratórios de informática, atividades ao ar 

livre, aulas de música e esportes para os alunos e, principalmente, valorização. 

(Professor/a: 41) 

 

Salário – poder usufruir melhor da vida- viagens, passeios – saúde. (Professor/a:42)  

 

A última questão do instrumental aplicado, investigava se havia por parte dos 

Professores a vontade de falar, discutir, trocar experiências com outros Professores sobre o tema 
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“ Saúde do Professor”. A sua ampla maioria respondeu que “Sim”, e os que optaram pelo “Não” 

alegaram a falta de tempo, acreditando que precisariam utilizar de seu escasso tempo fora do 

trabalho para isso, embora deixassem claro em seus registros que a vontade existisse.  

 

3.3  Uma análise a partir das contribuições docentes 

 Precariedade das estruturas físicas das escolas, um frágil apoio 

material/administrativo/pedagógico e problemas relacionais são os itens mais citados como 

fatores que tem causado muito mal-estar a alguns e adoecimentos em outros Professores. 

Alguns registros extras18 como do/a Professor/a 27 exemplificam isso: 

Não gosto de utilizar expressões como “somos uma família” quando trabalhamos em 

uma escola. As relações interpessoais são mais complexas. Mas temos sim laços mais 

fortes do que em outros locais de trabalho. Temos a impressão que existe a escola de 

um lado, com todos os docentes cientes que precisam contar com a ajuda um do outro 

– pra vencer cada dia. Do outro lado, a gestão (secretaria, prefeitura ou direção da 

escola, a depender de como foi indicada politicamente). Gestão que a qualquer 

momento pode vir com decisões que dificultarão nosso trabalho. E isso ocorre porque 

não há um planejamento sério e aprofundado sobre as nossas dificuldades e as ações 

necessárias envolvendo toda a comunidade escolar. Não há continuidade nas políticas 

educacionais. Quando há sucesso em certos projetos, para cada mudança de gestão 

vem uma incerteza ou mesmo o cancelamento destes. Hoje temos laboratórios de 

robótica fechados nos armários, laboratórios de informática desativados, bibliotecas 

sem renovação de livros e sem ‘projetos de leitura’, quadras esportivas desativadas, 

bandas e seus instrumentos inutilizados, estrutura física longe do ideal, e tantos outros 

projetos e condições de trabalho que tornam a escola capaz de desmotivar qualquer 

profissional. Mas sempre o discurso oficial é de que nós, professores, temos que tornar 

as escolas prazerosas para nossos alunos – Como é possível? E essa demanda que nos 

impõem, numa condição de responsáveis por todas as demandas da escola, revela 

outra faceta das pressões que o professor sofre. Isto, com o tempo, leva ao 

adoecimento também, pela auto cobrança associada ao sentimento de impotência 

diante de tantos desafios. Não coloco nossos alunos na posição de causa do 

adoecimento, efetivamente. Eles são vítimas tanto quanto nós. E, enquanto professor, 

precisamos ter isso sempre em mente. Muitos colegas indicam as dificuldades de 

relacionamento em sala, os problemas com as famílias, a criminalidade, a indisciplina 

e tantos outros fatores afins como motivos de nossas escolas trazerem tantas 

dificuldades. Penso diferente. Há sim uma relação direta, afeta sim, mas prefiro 

colocar como mais uma consequência do desgoverno na área da educação. Há quase 

20 anos no magistério, por exemplo, sempre vejo os diários de classe serem entregues 

semanas após o início das aulas. Demora na entrega de livros ou mesmo a falta de 

alguns é problema comum em todo ano letivo. Coisas simples que não são resolvidas 

– apenas para indicar que se questões simples de planejamento ou logística não são 

solucionados, imagine-se os problemas maiores, como as pressões para aprovações de 

alunos, recursos e manutenção das escolas, política salarial e greves, entre outros [...] 

 

Professor/a 27, na busca de somar a temática adoecimento docente, complementa 

suas ideias sobre as possíveis causas desse fenômeno e as consequências que este acarreta a 

prática docente, a partir de seu olhar e análises: 

                                                           
18 Feitos em espaços em branco no instrumental do questionário e/ou com anexo de mais folhas por parte do/a 

Professor/a. 
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Vejo o adoecimento docente por causas relacionadas a 2 dimensões: Física e 

emocional. Física, por ser nossa profissão desgastante. Temos que estra muito tempo 

em pé, forçando cordas vocais, às vezes em ambientes insalubres, com pouco tempo 

que permita atividades físicas ou esportivas, necessárias para que tenhamos vigor 

físico e resistência. Na dimensão emocional, temos o estresse decorrente das 

dificuldades com os alunos que muitas/inúmeras vezes necessitam de profissionais 

para atendimento multidisciplinar (Psicólogos e Assistente Social, Psicopedagogos, 

por exemplo). Acrescente-se a influência que há no aspecto emocional quando não se 

tem um visível sentimento de prosperidade [...] 

O adoecimento físico e emocional afeta consideravelmente a prática docente. E afeta 

também o próprio aluno. Para dizer ao meu aluno que acredito no seu potencial e que 

vencer é possível preciso ser capaz de fazer com que ele perceba isso no meu olhar. E 

só consigo isso se eu acreditar também. Costuma-se dizer que o olhar do jovem possui 

um brilho natural, capaz de nos acender. Adoecidos, há o risco do professor, com o 

seu olhar, apagar esse brilho! Lembro, por fim, o grande número de professores, já 

doentes, que está em sala de aula sem serem considerados adoecidos. Temos 

absorvido a ideia de que adoecer está ligado à situação de estar impossibilitado para 

o trabalho, ou seja, estou doente se não puder ir à escola. Essa ideia obviamente deve 

ser revista para que se possa agir preventivamente. 

 

As colocações do/a Professor/a 27 são amplas e muito profundas. Ele/a cita 

inúmeros exemplos do quanto a contradição está presente nas escolas públicas e o quanto pode 

ser adoecedor seus efeitos em Alunos e Professores. Sem dúvida um desabafo muito 

construtivo. Suas angústias vão de encontro as afirmações de Traesel e Merlo (2013): 

O universo da escola pública é repleto de contradições. O ritmo de trabalho é 

desgastante, associado a exigências e demandas advindas de diversos espaços, 

enunciadas por múltiplas vozes e interesses: alunos, pais, direção da escola, colegas, 

meios de comunicação, universidade, comunidade, sociedade, município, estado [...] 

O professor, apesar de ter um certo controle sobre seu fazer, encontra-se perdido e 

sem referenciais que balizem suas práticas. Ao mesmo tempo em que precisa vincular-

se aos seus alunos e dedicar tempo ao preparo de suas aulas e à sua própria 

qualificação, encontra-se com baixos salários, poucas oportunidades de crescimento, 

salas de aula lotadas e com poucos recursos, além da tripla jornada na qual corre o 

risco de perder a si mesmo, anulando-se enquanto sujeito e, assim, apagando seu 

desejo de ser professor – o que tem consequências severas sobre sua saúde e sobre o 

processo de aprendizagem e emancipação de seus alunos, os quais se encontram, a 

maioria, em condições de extrema vulnerabilidade social. (TRAESEL; MERLO, 

2013, p. 132) 

 

 Professor/a 27, embora nunca tenha se licenciado por motivo de saúde, como 

afirma em seus relatos no instrumental, demonstra que luta cotidianamente para que isso não 

ocorra sempre de forma isolada e com recursos próprios, um indício da precarização e 

desvalorização docente: 

Para não chegar ao adoecimento tive que adotar várias estratégias que me protegeram, 

às custas de tempo e investimento. Tempo na formação e no autoconhecimento (Yoga, 

academia estudo de softwares que facilitassem meu dia-a-dia, entre outros). 

Investimento em equipamentos como: microfone, projetor, notebook como recursos 

pedagógicos. Nada disso como qualquer suporte vindo da Prefeitura/Estado. 

 

 Traesel e Merlo (2013) ressaltam o quanto esses “ mecanismos individuais de 

defesa” embora importantes, não excluem a necessidade de cuidados mais coletivos e sociais 

com a saúde do professor: 
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[...] muitas estratégias utilizadas pelos professores não são coletivas, mas constituem 

mecanismos individuais de defesa relacionados ao cuidado em si  [...] o cuidado de si 

é importante, mas precisa estar associado à cooperação e ao apoio social, pois se o 

tecido social se rompe, prolifera o “ cada um por si”. [...] Essa tentativa é válida tendo 

em vista que alivia momentaneamente a dor, contudo, não consegue dar conta do 

sofrimento e das contradições da organização, abrindo espaço para o surgimento das 

patologias da solidão que agregam-se às patologias da sobrecarga. (TRAESEL; 

MERLO, 2013, p. 142) 

 

A distância entre os que fazem a educação pública, citados nos registros do/ 

Professor/a 27, onde Professores e Gestores colocam-se em campos opostos, sinaliza um dado 

preocupante que aparece em outros relatos, como o/a do/a Professor/a 1: “ ... já presenciei vários 

colegas indo trabalhar doente e a gestão não se importar. Eu mesma já passei por isso várias 

vezes. Ia algumas vezes trabalhar sem voz e não tinha suporte da escola [...]”. Muito mais do 

que buscar culpados, o que se percebe nos registros dos Professores é um grito de alerta. 

Educadores que ainda acreditando na escolha profissional que fizeram, querem mais 

valorização e condições estruturais, de toda ordem, para poderem de fato trabalhar e fazê-lo 

com saúde e prazer.   

Quando 51% afirmam estar pouco satisfeitos ou insatisfeitos com a profissão de 

professor e 57% dizem, ao serem questionados, não se sentirem acolhidos em seu local de 

trabalho quando adoecidos, lembrando que dos entrevistados 78% já precisaram se licenciar 

por isso, parece contraditório até que 60% dos participantes dessa pesquisa respondam que não 

mudariam de profissão se pudesse. Essa aparente contradição pode ser a luta de todos que ainda 

conseguem não permitir que esse “fogo”, “energia” deixe de queimar, citada por Codo (1999) 

ao se referir a síndrome de burnout que tanto tem afetado os professores na atualidade. Todos, 

com essa aparente contradição seriam os “Dom Quixotes” citados por Benedetti e Marco (2016, 

p. 17): “ Uma multidão de Dom Quixotes lutando para vencer moinhos, tentando 

desesperadamente substituí-los por condições reais de aprendizagem[...]”. Cada um lutando, 

ainda, com as armas emocionais que tem. 

Todos os pesquisados, 100%, relatam que a precarização do trabalho do Professor, 

desde o não reconhecimento social às estruturas físicas das escolas deficitárias, problemas 

relacionais com gestores são fatores limitantes em suas atuações docentes. Lendo todos os 

relatos dos Professores pesquisados, fica impossível não somar com as ideias de Aguiar e 

Almeida (2011):  

[...] A combinação de alguns fatores como excesso de trabalho, as condições 

oferecidas pela escola para o desempenho profissional e as condições subjetivas do 

próprio professor acabam por adoecê-lo. 

[...] O docente, em seu sofrimento, grita, apela, faz sintoma, metaforizando a sua 

angustia, que, com frequência, não é (re) conhecida. (AGUIAR; ALMEIDA, 2011, p. 

16)  
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Sobre essa precarização do trabalho docente, é Ribeiro (2019) que em forma de 

cordel nos complementa com uma clara relação entre esse fato e os interesses econômicos que 

regem a sociedade atual: 

[...] O capital globalizado, 

Compra tudo com dinheiro. 

Pra sustentar o consumo, 

Meu salário vai ligeiro. 

Mas se acabou o crediário, 

Emprego se foi primeiro [...] (RIBEIRO, 2019, p. 18) 

 

É preocupante também, encontrar nos registros dessa pesquisa descrições de um 

campo tão próximo e frutífero do que Benedetti e Marco (2016) descrevem como possíveis 

fatores desencadeantes da Síndrome de Burnout, “umas das fases do mal-estar docente”: 

[...] a Síndrome de Burnout é compreendida como uma das tristes consequências do 

desmantelamento do ensino público, ao lado do esvaziamento do trabalho docente e 

da queda vertiginosa dos níveis de aprendizado dos alunos [...] O Burnout, uma das 

fases do mal estar docente, compreende um quadro de desgaste, exaustão, 

esgotamento psicofísico e emocional decorrente da submissão contínua e intensa, na 

vida profissional, a estressores interpessoais ( indisciplina, desrespeito, agressão 

verbal e física, desinteresse discente, falta de apoio ou de organização dos gestores), 

emocionais ( falta de autonomia, excesso de atribuições, impotência diante das 

dificuldades do magistério, falta de autoridade) e físicos ( poluição sonora, altas 

temperaturas, falta de espaço físico e de infraestrutura básica) , a tal ponto de 

incapacitar o professor de permanecer exercendo suas funções. (BENEDETTI, 

MARCO, 2016, p. 11) 

 

Professor/a 28, fez relatos que também resumem a sua percepção do quanto a 

desvalorização ao Professor, tanto por gestores quanto colegas de trabalho, podem ser 

angustiantes e potencializadores de algumas doenças, uma de suas falas já citadas merece mais 

um destaque nesse sentido: 

A todo momento me sinto constrangida e coagida pelos colegas e gestão. Apesar de 

estar respaldada por um laudo e uma perícia médica, os colegas fazem piadas em 

relação a minha limitação. É como se eu pedisse e quisesse estar naquele lugar e 

função readequada. Me sinto inferiorizada porque estou exercendo vários papéis nos 

quais não precisava ter estudado para desempenhá-los: controle de entrada e saída de 

alimentos do estoque, verificação de validade dos alimentos”, ficha de estoque dos 

alimentos, porteira (Sim! Eu sou porteira várias vezes ao dia), até faxina do 

almoxarifado foi me proposto para eu fazer! O descaso e o desrespeito com o professor 

readequado começa na gestão e se amplia para os colegas professores. As pessoas não 

entendem que você está em tratamento e impossibilitada de exercer algumas funções. 

 

A “ função readequada” citada pelo/ a Professor/a 28, no município de Fortaleza, é 

criada a partir do Decreto nº 13.959, de 12 de janeiro de 2017. Ao ler o decreto, percebe-se uma 

necessidade de criar uma diferença entre um servidor público que precise se afastar 

parcialmente de suas funções laborais originárias, por motivo de saúde, os readequados, dos 

que precisariam ser afastar definitivamente, também por motivo de saúde, os readaptados. 

Quanto a essa diferenciação, na lei fica tudo muito claro: 
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Art. 2º - Considera-se readequação o procedimento para aproveitamento do servidor 

público municipal acometido de doença ou acidente que limite parcialmente o 

exercício das atribuições de seu cargo, conforme avaliação da perícia médica oficial 

do Instituto de Previdência do Município (IPM), por meio de perícia médica especial. 

[...] 

Art. 4º - Considera-se readaptação o provimento derivado de servidor público em 

novo cargo, decorrente de restrições de saúde que o impedem de exercer as atividades 

inerentes ao cargo de origem, conforme avaliação da perícia médica especial. 

(FORTALEZA, 2017) 

 

Fica também bem definido na lei, que o profissional readequado por tempo 

indeterminado deverá ter seu desempenho avaliado e monitorado: 

Art. 13 – O servidor submetido à readequação estará sujeito à avaliação funcional, 

que consiste na análise do seu ajustamento no desempenho das atribuições e no 

ambiente de trabalho em que se encontre atuando, havendo controle e monitoramento 

por parte do órgão ou entidade de origem. Parágrafo Único. A avaliação funcional 

será obrigatória apenas para o caso de readequação por prazo indeterminado. 

(FORTALEZA, 2017) 

 

 Como não fica claro, no Decreto nº 13.959, que funções poderão ser exercidas 

por um professor readequado e os limites da gestão em delegar funções diversas a ele, como 

ficou registrado que seu desempenho será avaliado e monitorado, fica compreensível a angústia 

de um docente que ao ser readequado precisar aceitar todas as funções que lhe são delegados, 

até “[...] controle de entrada e saída de alimentos do estoque, verificação de validade dos 

alimentos”, ficha de estoque dos alimentos, porteira (Sim! Eu sou porteira várias vezes ao dia), 

até faxina do almoxarifado [...]” (Professora 28).  Outra colocação já citada anteriormente, no 

desabafo deste /a Professor/a merece uma atenção maior: 

Como se não bastasse todo o constrangimento diário, quando vamos para a perícia 

passar por uma reavaliação com laringoscopia, atestado médico e da fono, atestando 

que você ainda não está apta para voltar a sala de aula e dezesseis declarações das 

sessões de fonoterapia realizadas por mim através do meu plano de saúde AMIL a 

fonoterapeuta olha para você e fala; [ “Como assim? Você está todo esse tempo 

afastada da sala de aula e ainda não ficou boa? Segundo estudos, com 24 sessões de 

fonoterapia esse seu problema melhora. Eu não sei mais o que fazer com você! ]. A 

realidade é que a Prefeitura de Fortaleza não dá condições para o professor se 

recuperar de um problema de saúde causado pela profissão e más condições de 

trabalho e exige do profissional uma rápida recuperação. Atualmente estou fazendo 

duas sessões de fonoterapia que foram liberadas agora depois de um ano de 

afastamento, até então estava fazendo apenas uma por semana, totalizando 4 por mês. 

(Professor/a: 28)  

 

No Art. 6º, do decreto nº 13.959, é ressaltado na premissa II o cuidado com a 

importância de manter o servidor, mesmo adoecido, motivado e podendo exercer o “máximo 

de sua capacidade laborar remanescente”:  

Art. 6º - Os processos de readequação e de readaptação tratados neste Decreto 

obedecerão às seguintes premissas; [...] II - respeito à dignidade da pessoa humana, 

buscando proporcionar ao servidor público a oportunidade de exercer o máximo de 

sua capacidade laboral remanescente, a fim de preservar o bem-estar e a motivação 

para o trabalho [...]  (FORTALEZA, 2017) 
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A discordância entre o que prevê a lei e a forma que o/a Professor/a 28 relata com 

é tratado como Professor “readequado”, demonstra um desconhecimento de gestores, 

professores e até peritos médicos quanto a importância do que está previsto na lei. Ampliação 

da temática saúde e adoecimento docente, nas formações continuadas de professores/gestores 

e, ainda, uma maior aproximação e diálogo entre Secretaria Municipal de Educação e Instituto 

de Previdência tornariam a realidade escolar algo mais próxima entre os dois órgãos.  Spitz 

(2009, p. 80) afirma: “ A prevenção de um problema é muito mais eficiente que a sua cura e, 

por sua vez, a erradicação de doenças é sempre mais difícil que a sua prevenção [...]”. 

 O medo de alguns Professores com uma “aposentadoria por invalidez”, tem nas 

angústias do/a Professor/a 28 sua razão de ser: “A realidade é que a Prefeitura de Fortaleza não 

dá condições para o professor se recuperar de um problema de saúde causado pela profissão e 

más condições de trabalho e exige do profissional uma rápida recuperação”. Se as condições 

estruturais, administrativas e pedagógicas não ajudam na cura de um Professor adoecido, ou até 

contribuem para esse adoecimento, não seria justo aposentar o Professor por invalidez, até com 

perdas econômicas para ele, por não conseguir melhorar ou curar-se no tempo que a uma junta 

médica da previdência entenda como possível para sua cura.  

A lei nº 9.103/2006 19e a Emenda Constitucional/70/201220, são os amparos legais 

que o IPM tem se utilizado para concederem as aposentadorias por invalidez, segundos 

informações do próprio órgão (Anexo 5). O que não fica claro é o tempo necessário de 

afastamento do servidor, por questões de saúde e os critérios que são utilizados para que uma 

junta médica entenda que aquela pessoa tem uma “invalidez permanente” e não que sua saúde 

está sendo permanente abalada por questões inerentes a ela e, muitas vezes, tendo em seu local 

de trabalho efeitos que até a potencializam como muitos citados pelos professores pesquisados.  

Tudo que envolve o adoecimento docente, precisa ser mais profundamente 

discutido e analisado no coletivo. Não se pode penalizar um professor adoecido com um laudo 

de “incapacidade permanente” sem análises mais profundas e sistêmicas, do que tem tornado 

esse seu adoecer tão “permanente”.  

                                                           
19 Cf. FORTALEZA. Decreto nº 9.103/2006, de 29 de junho de 2006, que dispõe a reestruturação do Regime de 

Previdência dos Servidores do Município de Fortaleza (PREVIFOR) e dá outras providências. Diário Oficial do 

Município, Poder Executivo, Fortaleza, CE, 29 jun. 2006. Fortaleza, 2006.Artº 13 p. 2. 

 
20 Cf. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Emenda Constitucional Nº 70, de 29 de março de 2012 

- Acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a 

correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço 

público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc70.htm. Acesso em: 26 abr.2019. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc70.htm
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Professor/a 27 enriquece esse estudo com um pensamento próprio, simples, mas 

que engloba o muito que já foi dito por outros professores pesquisados: “ Quando não há 

“prosperidade” (reconhecimento ou realização) seja profissional ou financeira, a pessoa se 

fragiliza, e o adoecimento acontece”.  

Os caminhos para futuras discussões estão sendo lançados, como sementes, por 

esses 45 Professores. Todos ainda na efetiva docência em escolas públicas, e apesar de sua 

rotina de trabalho estressante e árdua acreditando que seriam ouvidos e melhor compreendidos, 

através desse estudo acadêmico, dedicaram parte de seu tempo no preenchimento do 

instrumental de pesquisa.  

Codo (1999, apud TIMES, 1990), lança um oportuno questionamento a partir de 

um anúncio de jornal:  

Procura-se: Homens e Mulheres com paciência de Jó, a esperança de Salomão e a 

habilidade de preparar a geração futura para viver sob condições adversas e muitas 

vezes perigosas. Os candidatos devem ser habilitados a preencher o vazio deixado por 

pais desadaptados ou ausentes, a satisfazer as demandas dos políticos, do estado e 

burocratas locais, transmitir valores culturais e morais sadios e – ah ! Sim ! – ensinar 

, durante quatro horas/dia, por 200 dólares ao mês. Salário? Talvez um dia melhore. 

Recompensa: a maior parte delas intangíveis”. O anúncio irônico faz parte de uma 

reportagem publicada na Times, em 1990.  

Até quando teremos candidatos? (Codo,1999, p.299 apud TIMES, 1990) 

 

 Ampliar os espaços de escuta e valorização docente se fazem necessário para 

ontem, em todas as esferas sociais e políticas precisam ser incluídas em suas agendas de 

discussões, debates e lutas a pauta saúde/adoecimento docente, se quisermos ainda ter 

candidatos atendendo a esse anúncio no futuro.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O assunto adoecimento docente foi pauta central nessa pesquisa acadêmica, atrelada 

de forma proposital a sua saúde por não se conceber falar de adoecimento sem pensarmos 

também no que pode evitar tal quadro, o que é necessário para manter um Professor com sua 

saúde intacta. Com a pretensão de ir, como qualquer pesquisa acadêmica, para além do senso 

comum e das informações noticiadas pelas mídias, procurou-se amparar em diversas leituras e 

pesquisas que dessem subsídios teóricos para reflexões e discussões sobre o tema e, ainda, 

acima de tudo ouvir os próprios Professores da rede pública municipal de Fortaleza. 

Foi aplicado a 45 professores da rede pública um questionário com 23 questões. A 

pesquisa foi divulgada, em movimentos patrocinados por sindicatos e em visitas a algumas 

escolas. Pensava-se no início em trabalhar com 10 Professores, estava inclusive programado 

entrevistas com alguns deles, mas a procura voluntária de docentes para participarem desse 

estudo, conhecerem e preencherem o questionário, fez com que esse quantitativo chegasse ao 

número final. Tal número, foi fechado pela questão do tempo que se tem para a conclusão dessa 

dissertação, mas ainda hoje Professores da rede, ao conhecerem a temática do estudo por outros 

colegas, ainda entram em contato perguntando como poderiam participar, não deixando dúvida, 

diante disso, do quanto a temática é importante para esses Professores. 

Ao serem aplicados os questionários, outro fator importante ocorreu. Os 45 

Professores participantes, tendo mais a falar a partir dos questionamentos feitos, acrescentavam 

comentários e depoimentos em todas as partes em branco que encontravam no questionário e, 

alguns, sentiram a necessidade de acrescentar folhas. Os conteúdos relatados nos questionários 

foram expostos anteriormente nessa pesquisa.  

O tempo para planejamentos e estudos dentro do horário de trabalho, algo possível 

com a “ lei do piso”, lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, foi relatado como um fator de 

reconhecimento docente e com impactos positivos em sua qualidade de vida. As atividades de 

lazer, muito ligadas a programas mais “baratos” e que tragam menos impacto financeiro ao 

professor. Impossível não relacionar tal fato, aos dados da OECD, apresentados nos quadros 3 

e 4, e os salários pagos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, apresentados no quadro 5, que 

ficam na lanterna em relação a outros países. Se a média anual inicial de salários pagos, pelos 

países acompanhados pela OECD, deixam o Brasil em um dos últimos lugares com o número 

de 15 mil dólares anuais, Fortaleza pagando um salário inicial anual bem abaixo desses mesmos 

15 mil, contribui muito para esse limitado poder de escolha de lazer dos Professores. Não se 

pode falar em valorização e saúde docente, sem falar em remuneração docente. Não é por mero 
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acaso que ao serem questionados sobre o que mudariam em sua profissão, se pudessem, 

ouvimos relatos como “ Salário – poder usufruir melhor da vida- viagens, passeios – saúde” 

(Professor/a:42). 

Sobre as condições de trabalho, a maioria ao relatarem como “ruins” ou “ péssimas” 

não demonstraram desinteresse pela profissão já que em seguida, a maioria também afirma que 

não mudaria de profissão se pudesse. Os Professores que querem falar sobre adoecimento e a 

precarização em seu trabalho docente, podem e devem ser vistos como importantes parceiros 

dos que querem de fato fazer uma educação pública de qualidade. 

A precarização das estruturas físicas das escolas, a falta de apoio 

material/administrativo/pedagógico e problemas relacionais junto a gestões são fatores 

relatados e sempre de forma sistêmica, pelos professores pesquisados. Um exemplo disso é 

quando relatam sobre a falta de ambientes extra sala de aula para suas atividades docentes, 

obrigando-os a centralizarem suas aulas em um mesmo ambiente, utilizarem ainda mais a voz 

em salas lotadas e quentes, somando-se a isso a sujeira do ambiente, tudo isso ocasionando 

problemas alérgicos e vocais em muitos.  

Outro dado muito importante que não poderia passar despercebido; A maioria 

coloca não encontrar acolhimento por parte da escola, da secretaria e junto ao IPM diante de 

seu adoecimento. Professores adoecidos relatam desde sua mais completa invisibilidade, após 

o adoecimento, até atendimentos frios de colegas, gestores e peritos. 

O adoecimento docente, mesmo tendo no ambiente de trabalho fatores que 

contribuem para esse quadro, já relatados pelos professores participantes dessa pesquisa, não 

tem sido visto como algo a ser enfrentado no coletivo. O adoecimento visto como problema do 

professor e não do sistema, justificaria o atendimento frio e, inclusive, o aumento no número 

de “aposentadorias por invalidez”. 

Como já foi citado anteriormente, a prevenção com certeza é um caminho bem mais 

fácil do que o tratamento de uma doença já instalada. Todos ganham com uma política 

preventiva e que valorize a saúde docente, isso só ocorre quando se compreende o problema 

como algo de responsabilidade coletiva e social. Em meio a demandas numéricas se esquece 

do lado humano dos professores.  

O que se pode concluir com essa pesquisa, é que o tema é amplo e com espaços 

para muitas outras pesquisas sobre o assunto. Os Professores querem falar e serem ouvidos 

sobre sua saúde e adoecimento, algo diretamente relacionado as suas condições de trabalho. 

Não se diminui o número de licenças médicas criminalizando o Professor adoecido, o levando 



82 

 

a se aposentar antes do tempo, algo muito impactante emocional e financeiramente para ele, 

tornando mais rígidas as perícias médicas ...  

Algo a ser ressaltado como ponto muito positivo, é a implementação de uma “ 

Política Municipal de Promoção da Saúde Integral do Profissional da Educação”21. O diálogo 

mais próximo entre a SME, IPM e Universidades teria, de fato, muito a contribuir para a 

prevenção do adoecimento docente e, diante de um quadro já instalado, essa sincronia de 

informações diante do assunto, tornaria o atendimento a esse Professor algo mais acolhedor e 

humano.  

Muitas outras pesquisas precisam ser feitas para melhor compreendermos essa 

temática. Mais debates patrocinados por secretarias de educação, sindicatos, institutos de 

previdência e no interior das escolas precisam ocorrer, pois fica claro, em todas as etapas da 

coleta de dados, que os/as professores/as tem muito a dizer e estão sedentos de escuta sobre 

isso. Que os números de Professores adoecidos e licenciados sejam motivo para mais discussões 

e debates e não para criminalização e desvalorização do profissional Professor. 

ENXERTO: Entre a cruz e a espada (Manu Kelé) 

Uma pesquisa que visou trabalhar sempre a partir do olhar docente, tem que 

concluir da mesma forma. Manu Kelé, é Professor de História da rede pública municipal de 

Fortaleza. O texto “ Entre a cruz e a espada”, foi por ele postado em seu blog “Poética da 

Alma” 22  em 2017 e retrata tudo aqui apresentado, discutido e relatado. Uma grande 

contribuição literária de um sensível Professor, músico, compositor, poeta e membro da 

Academia Afrocearense de Letras (AAFROCEL). 

Entre a cruz e a espada 
 

As lembranças de alguns conteúdos em sala de aula, me levaram a refletir sobre a realidade 

enfrentada por mim em sala de aula. As condições das primeiras fabricas, levaram os 

trabalhadores a reagir formando os primeiros sindicatos, buscando melhores condições de 

trabalho e melhores salários. A revolução francesa que não conseguiu fazer da França um sonho 

de democracia, mas mudou algumas realidades como a dos impostos, pesadíssimo que 

sustentavam o primeiro e o segundo estado, poderia me ater a dezenas de exemplo, prefiro fazer 

apenas um recorte para uma reflexão. 

 Nas minhas contas são 20 anos de magistério, intercalados com 7 e poucos meses em uma 

gestão que foi tão difícil e me acarretou problemas no coração. Em 2013 voltei para a sala de 

aula, ambiente muito quente, meninos que não são fácies de lidar um lugar insalubre, som de 

ventilador, inquietude, uma realidade gritante. 

 Podemos juntar então dois problemas de saúde que foram se desenvolvendo ao longo da minha 

vida, um problema de voz fenda vocal acompanhada de sulco vocal congênito e 

                                                           
21 Maiores informações disponível em: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeito-roberto-claudio-lanca-

programa-de-valorizacao-dos-profissionais-da-educacao . Acesso em: 15 out.2018 
22 Disponível em: http://manukele.blogspot.com/2017/. Acesso em: 04 jun 2019. 

https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeito-roberto-claudio-lanca-programa-de-valorizacao-dos-profissionais-da-educacao
https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeito-roberto-claudio-lanca-programa-de-valorizacao-dos-profissionais-da-educacao
http://manukele.blogspot.com/2017/
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a cardiopatia, isso me acarreta duas necessidades básicas, tomar bastante água porque tenho 

que estar refrescando a garganta pra não ficar ressecada, por causa do calor e dos ventiladores, 

usar uma aparelho de som, para ajudar na voz, ainda tenho que tomar remédios para diminuir a 

pressão cardíaca um deles diurético, o que faz acontecer desconfortos, tomar muita água que 

gera uma necessidade involuntária de ir no banheiro. 

Por causa dessa necessidade já fui chamado algumas vezes atenção pelos gestores da escola, 

perguntando ou indagando porque tem que ir tanto ao banheiro?   O fato é que realmente não 

podemos sair da sala assim tantas vezes, não tem uma pessoa para ficar controlando os meninos 

que são violentos e ficam sempre agitados, trocando insultos que das muitas das vezes vão as 

vias de fato (troca de agressões verbais, algumas vezes física). 

Estamos entre a cruz e a espada, um empenho constante dentro e fora de sala, a maioria dos 

professores, como eu, se empenha ao máximo tentando fazer ações de cordialidade, no meu 

caso me envolvo em trabalho com o que mais gosto de fazer; musicalidade e poesia, ajudo 

sempre e sempre a gestão. 

Mas até quando conseguiremos suportar essa realidade? A ideia de deixar tudo sobre controle, 

meninos e aula, faz a gestão fechar os olhos deixando de reconhecer o professor como ser 

humano.  Professores (as) tem necessidades, professores (as) sentem, professores (as)  tem 

familiares, são poetas, artistas, criativos, precisam se alimentar de esperança, de pão, de café 

com tapioca, de conversas sem eira   nem beira que faça rir, professores precisam agir e o 

fazemos tudo possível pra enfrentar essa realidade tão dura.  e, apesar de tudo, fazemos todo o 

possível para enfrentar essa realidade tão dura. 

A pergunta: O que faremos para que tudo não continue tão assim? Tão entre a cruz e a espada? 
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ANEXO 1 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO FEITO AO IPM, SOBRE DADOS 

NUMÉRICOS DE LICENÇAS DE PROFESSORES POR MOTIVOS DE SAÚDE, NOS 
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[Em “anexo” foram enviadas 141 páginas, com dados brutos de todos os CIDs e os quantitativos 

de pedidos de licenças para cada um deles, feitos por professores, nos anos de 2013 a 2017] 
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