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RESUMO 

Cervilieri, C. E. (2021). Trabalho docente e saúde: estudo com professores de escolas da rede 

pública de ensino do município de Ribeirão Preto/SP (Dissertação de Mestrado). Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

Esta dissertação investigou se há relações entre a atividade docente e os problemas de saúde 

relatados por professores da rede pública do estado de São Paulo. De cunho qualitativo, a 

pesquisa foi fundamentada no referencial teórico-metodológico do materialismo histórico-

dialético e fez uso de entrevistas gravadas como principal técnica de coleta de dados. Foram 

realizadas treze entrevistas com professores do ensino fundamental do quinto ao nono ano da 

rede pública do estado de São Paulo em escolas localizadas em Ribeirão Preto/SP. Para 

comparar os ambientes de trabalho, foram eleitas duas escolas pelos seguintes critérios: tempo 

de existência e localização. Uma das escolas era mais antiga e localizada na região central da 

cidade, enquanto a segunda, recém-inaugurada, situava-se em um bairro mais afastado do 

centro. Os dados coletados foram separados em categorias e analisados qualitativamente através 

do software Atlas.ti. Os resultados apontaram para a precarização do trabalho dos professores, 

com consequências para a saúde desses profissionais. Os vínculos entre os docentes são frágeis, 

gerando falta de integração para os trabalhos em equipe. Embora tenha se observado o discurso 

referente ao trabalho em equipe nas entrevistas, na prática, as ações concretas da atividade 

docente não permitem que isso ocorra de maneira efetiva. Observou-se também que não há 

recursos suficientes para a realização do trabalho, sendo necessário, em alguns casos, a 

aquisição de material pelo próprio professor. Diante da impossibilidade de realizarem 

atendimento adequado aos alunos, os docentes experimentam frustração e sofrimento, o que 

impacta na sua saúde mental. Além disso, existe uma subcategorização desses profissionais por 

letras, definindo salários, direitos e benefícios. Os professores encontram-se sobrecarregados 

pelo excesso de trabalho, sendo necessário comprometer as horas de descanso e lazer para a 

realização de atividades extraclasse. De modo geral, o ambiente de trabalho é inadequado, com 

excesso de alunos, falta de materiais e de recursos de tecnologia. Nos relatos, foi possível 

identificar as dificuldades que os professores enfrentam na escola, o que muitas vezes causa 

exaustão física e mental. Os problemas de saúde experimentados por esses profissionais em 

decorrência do trabalho causam afastamentos, o que prejudica o processo de ensino e 

aprendizado. Também colaboram para a precarização do trabalho docente na rede estadual 

pública a falta de reconhecimento e valorização profissional e social da categoria, além da falta 

de respeito por parte dos gestores e da falta de apoio com equipes multidisciplinares. As 

entrevistas mostraram que os professores estão conscientes de que sua categoria é 

marginalizada no contexto social, sem o devido reconhecimento pela responsabilidade que 

possuem com a sociedade. Isso resulta em baixas remunerações e elevada carga horária 

trabalhada. Além disso, com a chegada da pandemia de COVID-19, as pressões de trabalho 

sobre os professores aumentaram ainda mais, uma vez que estes tiveram que se adaptar 

rapidamente para atender as demandas do ensino remoto. Todos esses fatores são responsáveis 

por um maior adoecimento físico e mental, sendo possível concluir que as atividades exercidas 

pelos professores da rede pública de ensino, do modo como estão configuradas atualmente, 

afetam negativamente a saúde desses trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Trabalho docente. Trabalho e saúde. Saúde do trabalhador.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Cervilieri, C. E. (2021) Teacher work and health: a study with teachers from public schools of 

Ribeirão Preto/SP (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

This dissertation investigated if there are relationships between the teaching activity and the 

health problems reported by public school teachers in the state of São Paulo. Of qualitative 

nature, the search was reasoned on the theoretical and methodological referential of historical-

dialectical materialism and made use of recorded interviews as the main technique for data levy. 

Thirteen interviews were conducted with elementary school teachers from the fifth to ninth 

years in the public schools of the state of São Paulo located in Ribeirão Preto/SP. To compare 

the working environments, two schools were elect for the following criteria: time of existence 

and location. One of the schools was older and located in the central region of the city, while 

the second, recently opened, was located on a neighborhood further away from the center. The 

data gather was separated into categories and analyzed qualitatively using the Atlas.ti software. 

The results pointed to the precariousness of the teachers' work, with consequences for their 

health of these professionals. The links between the teachers are fragile, generating a lack of 

integration for teamwork. Although it has been observed in the interviews the discourse 

referring to teamwork, in practice, the concrete actions of the teaching activity do not allow this 

to occur of manner effectively. It was also observed that there are not enough resources to carry 

out the work, being necessary, in some cases, the acquisition of material by the teacher himself. 

Faced with the impossibility of providing adequate care to the students, the teachers experience 

frustration and suffering, which impacts their mental health. In addition, there is a 

subcategorization of these professionals by letters code, defining salaries, rights, and benefits. 

Teachers are overloaded by excess of work, being necessary to compromise hours of rest and 

leisure to carry out extra class activities. So general, the working environment is inadequate, 

with excess of students, lack of materials and of technology resources. In the narration, it was 

possible to identify the difficulties that teachers face at school, which oftentimes causes physical 

and mental exhaustion. The health problems tried by these professionals due to of their work 

cause the absence, which impairs the teaching and learning process.  Also contribute with the 

precariousness of teaching work in the public by network ahe lack of recognition and 

professional and social valorization of the category, as well as the lack of respect from the 

managers and the lack of support from multidisciplinary teams also  contribute to the 

precariousness of the teaching work in the public network. The interviews showed that teachers 

are aware that their category is marginalized in the social context, without the proper 

recognition for the responsibility they have with society. This results in low salaries and high 

workloads. In addition, with the arrival of the COVID-19 pandemic, the work pressures on 

teachers have increased even more, as they have had to adapt quickly to meet the demands of 

remote teaching. All these factors are responsible for illness physical and mental illness, in the 

work of public school teacher. 

 

Keywords: Teaching work. Work and health. Worker health.   
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APRESENTAÇÃO 

 

As mudanças observadas no processo de trabalho na contemporaneidade apontam para 

uma redução do número de professores na rede pública do estado de São Paulo, ao mesmo 

tempo em que os estudantes dessa rede se tornam cada vez mais numerosos.  

Os dados desta pesquisa revelaram que a categoria dos professores tem sofrido o 

impacto dessas mudanças. Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado 

de São Paulo (APEOESP)1, “agrava muito a situação da categoria o aumento do número de 

professores temporários ocorridos nos últimos anos em razão da não realização de concursos 

públicos” (CEPES/APEOESP, 2013, p. 10).    

Embora a educação abarque o processo de ensino e aprendizagem com características 

específicas, a profissão de professor também é influenciada pela lógica de acumulação de 

capital e da organização do trabalho, de modo que seu trabalho integra o setor de serviços e de 

educação e funciona segundo essa lógica.   

Para este estudo, consideramos mais apropriada e fecunda a perspectiva de Paparelli 

(2009), que “não reduz o trabalho educativo ao trabalho produtivo e que, ao mesmo tempo, 

busca entender a inserção desse trabalho em uma sociedade de classes, bem como o papel da 

escola pública em seu interior (p. 9)”. A autora destaca ainda que, apesar do trabalho docente 

estar submetido à lógica da acumulação do capital, mantém uma parte que inviabiliza a 

completa separação entre o planejamento e execução do trabalho.   

A já alarmante situação de saúde desses trabalhadores se agravou ainda mais com o 

enfrentamento da pandemia de COVID-19. Segundo Toledo e Vieira (2016, on-line), nos 

últimos quatro anos os professores tiveram 372 licenças médicas por dia. 

 

A rede estadual de ensino paulista dá 372 licenças médicas a professores por 

dia. No ano passado, foram cerca de 136 mil afastamentos médicos concedidos. Dos 

220 mil docentes da rede, 48 mil - 21,8% - saíram de licença ao menos uma vez. A 

principal causa de afastamento são transtornos mentais e comportamentais, 

responsáveis por 27,8% dos casos.  

 

Os dados revelam que os professores têm adoecido significativamente, sendo possível 

observar um percentual elevado de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais. 

Em pesquisa sobre a saúde mental dos professores da rede pública do estado de São Paulo, 

 
1 A APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) foi fundada no dia 13 de 

janeiro de 1945, em São Carlos. De acordo com seu estatuto, a APEOESP é uma entidade sem fins lucrativos, sem 

discriminação de raça, credo religioso, gênero ou convicção política ou ideológica. É uma entidade sindical 

integrada por docentes e especialistas em educação das redes públicas do estado de São Paulo. 
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Paparelli (2009) afirma que “elementos determinantes do desgaste mental do professor dizem 

respeito às condições em que se realiza o trabalho e o processo de reestruturação pelo qual vem 

passando” (p. 157).  

O trabalho do professor é imaterial, desgastante e exige tempo para planejamento e 

acompanhamento. Além disso, envolve questões da subjetividade na relação educacional, pois 

trata-se de seres humanos aprendendo com seres humanos, em condições sociais e psicossociais 

que assumem uma dinâmica própria (Gatti, Barreto, & André, 2011). As autoras destacam ainda 

que, cada vez mais, os professores trabalham em situações que ampliam a distância entre a 

idealização da profissão e a realidade de trabalho, em razão da complexidade e da 

multiplicidade de tarefas que que devem realizar nas escolas.  

 A literatura referente à relação entre trabalho e saúde de professores revela que esses 

profissionais frequentemente apresentam exaustão física e emocional em decorrência do 

trabalho, com graves problemas de saúde. Os estudos sobre o tema avançaram 

significativamente nos últimos anos, abrindo novos caminhos para aprofundar os 

conhecimentos sobre as condições do trabalho docente, o que possibilitou mapear as principais 

situações de sofrimento no trabalho a que a categoria é submetida e seus respectivos problemas 

de saúde (Assunção & Oliveira, 2009; Castro & Souza, 2012; Dalagasperina & Monteiro, 2014; 

Paparelli, 2009; Silva-Macaia, Fischer, Silva, & Paparelli, 2015; Souza & Leite, 2011). 

O interesse pelo estudo da relação entre trabalho e saúde dos professores emergiu 

durante o estágio de psicologia escolar, realizado com os professores do ensino fundamental 

em uma escola estadual de Ribeirão Preto/SP, com acompanhamento dos professores e alunos 

com resultados promissores nas atividades educacionais. Na ocasião, foi possível perceber que 

os docentes apresentavam cansaço físico e emocional visíveis, principalmente os que 

ministravam aulas do quinto ao nono ano no ensino fundamental, causando sérios agravos à 

saúde.  

O interesse pelo tema também surgiu por experiência própria, uma vez que exerci a 

atividade de professor da rede pública de ensino do estado de São Paulo entre 1995 e 1998, 

quando presenciei diversas situações enfrentadas pelos professores, como angústias, 

afastamentos, dores e aumento da carga de trabalho. Vivenciei episódios que exigiam esforços 

em prol da manutenção da própria saúde, além de acompanhar colegas da profissão adoecendo 

e apresentando dificuldades para ministrarem suas aulas. Passadas mais de duas décadas 

daquela época, ainda hoje observa-se um agravamento dos casos de doenças dos professores, o 

que eleva cada vez mais o número de afastamentos desses profissionais.   
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Por necessidades financeiras, solicitei o afastamento da rede pública e passei a trabalhar 

como bancário, profissão que também afeta negativamente a saúde. O processo de trabalho era 

diferente, mas os níveis de adoecimento eram semelhantes ou até piores do que os dos 

professores da rede pública. Felizmente, em 2001, abandonei a carreira de bancário e parti para 

a realização de um grande sonho: a segunda graduação em Psicologia. Com o passar do tempo, 

retomei a docência, porém em instituições de cursos técnicos profissionalizantes, onde ministro 

aulas até os dias atuais. A retomada aos estudos visava, entre outros objetivos, compreender 

melhor as ações que se fazem presentes na vida, trabalho e saúde dos professores.    

 Nesse contexto, a presente dissertação teve como objeto de estudo o trabalho de 

professores da rede pública de ensino do estado de São Paulo no município de Ribeirão 

Preto/SP, com objetivo geral de investigar as relações entre a atividade docente e os problemas 

de saúde relatados por esses profissionais. Para isso, foram realizadas 13 entrevistas 

semiestruturadas com professores do ensino fundamental em duas escolas de Ribeirão Preto/SP, 

inseridas na rede pública do estado de São Paulo. O número de participantes desta pesquisa foi 

selecionado por conveniência e saturação, de acordo com o enfoque qualitativo do estudo 

(Cozby, 2003). Através de uma análise prévia dos dados, constatou-se que o total de 13 

professores entrevistados era satisfatório, visto que a maioria das informações e resultados se 

repetiam na entrevista, confirmando a saturação dos dados (Fontanella, Luchesi, Saidel, Ricas, 

Turato, & Melo, 2011). Foram selecionados apenas professores do ensino fundamental, uma 

vez que, em minha experiência prévia de estágio, havia observado que os casos de adoecimento 

eram mais recorrentes entre docentes que lecionavam entre o quinto e nono ano do fundamental. 

A pesquisa foi realizada em duas escolas da rede pública do estado de São Paulo de 

Ribeirão Preto/SP, escolhidas por apresentarem diferenças entre si no ambiente profissional, de 

acordo com os seguintes critérios: a) tempo de existência no município e b) localização. Assim, 

a primeira escola eleita foi a mais antiga e tradicional do município, localizada escola na região 

central de Ribeirão Preto. Para a segunda escola, através de informações da Diretoria Regional 

de Ensino do município, foi selecionada uma instituição recém-inaugurada, localizada em um 

dos bairros do município distante do centro da cidade. Esses critérios de escolha foram 

importantes e refletiram nos resultados, possibilitando a compreensão das relações entre 

professores e os ambientes de trabalho.  

Os trabalhos que investigam as condições de trabalho dos professores apontam para um 

contexto de situações precárias sobre esse ofício, revelando que as condições de trabalho 

vivenciadas podem levar ao adoecimento. Embora estudos prévios já apontem que o ambiente 
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de trabalho do professor pode afetar negativamente sua saúde, Dalagasperina & Monteiro 

(2014) reforçam que são necessárias novas pesquisas para compreender melhor essa relação.  

 A revisão bibliográfica sobre o tema, realizada para esta pesquisa, revelou que os 

professores adoecem ou têm colegas que já adoeceram em decorrência do trabalho. No Brasil 

e em outros países, são graves as situações de adoecimentos dos professores pelo trabalho, 

gerando problemas de saúde, como o estresse, transtornos mentais, Síndrome de Burnout, 

Lesões de Esforços Repetitivos (LER), problemas com a fala, distúrbios da voz e dores nos 

membros superiores e inferiores2. 

 Considerando que as relações e condições do trabalho explicam as altas incidências de 

adoecimento dos professores, esta pesquisa analisou e considerou a maneira como o processo 

de trabalho repercute especificadamente sobre cada um dos participantes. Sabe-se que não é 

uma dinâmica de fácil explicação, pois as condições são voláteis, variadas e singulares no 

processo de trabalho.  

 Para Silva (2018), ao se analisar as produções científicas da relação entre trabalho e 

saúde dos professores, é possível perceber que: 

 

Esses estudos geralmente identificam as origens do adoecimento ocupacional 

dos professores a partir de duas dimensões principais. A primeira delas é a das 

dinâmicas que transcorrem no lócus do trabalho docente, isto é, na escola. A outra 

dimensão do problema, por sua vez, é da estrutura ou do sistema que vincula e 

organiza o trabalho do professor. Desse modo, ao focar a dinâmica de trabalho e 

contexto escolar, os estudos se voltam e/ou identificam os riscos profissionais 

clássicos da profissão, tais quais: as longas jornadas, o uso contínuo e intenso de voz, 

os movimentos repetitivos, a exposição ao pó de giz e sobretudo, o estresse vivenciado 

em seu local de trabalho (p. 20). 

 

Considerando o contexto destacado por Silva (2018), esta pesquisa utilizou como 

instrumentos para coleta de dados entrevistas semiestruturadas e observação direta. As 

entrevistas foram divididas em três seções: a) identificação (acompanhamento de formulário de 

dados sociodemográfico); b) ambiente de trabalho; c) características psicossociais e saúde. Para 

a observação direta, foi utilizado o diário de campo, que possibilitou registros sobre a estrutura 

da escola e o processo de trabalho dos professores.  

Esta pesquisa com enfoque qualitativo teve como princípio investigar o campo da 

subjetividade e simbolismo, destacado por Minayo e Sanches (1993): 

 

 
2 Doenças consideradas ocupacionais pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) envolvendo a temática 

segurança e saúde no trabalho. Segundo a OIT, “as doenças profissionais representam um enorme custo, tanto para 

os empregadores, trabalhadores, suas famílias e para o desenvolvimento econômico e social do país” (Santana, 

2013). 
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É no campo da subjetividade e do simbolismo que se afirma a abordagem 

qualitativa. A compreensão das relações e atividades humanas com os significados 

que as animam é radicalmente diferente do agrupamento dos fenômenos sob conceitos 

e/ou categorias genéricas dadas pelas observações e experimentações e pela 

descoberta das leis que ordenariam o social (p. 244). 
 

Foi utilizado como método de cunho qualitativo a abordagem dialética, com a proposta 

de analisar contextos históricos, as relações sociais de produção e a compreensão das 

representações sociais (Minayo, 2009). Assim, foi possível compreender relações e atividades 

humanas dentro do objeto de estudo da pesquisa envolvendo o trabalho e a saúde.  

Esta dissertação está organizada da seguinte forma. O primeiro capítulo contextualiza 

as mudanças do processo de trabalho, retomando as transformações ocorridas a partir do século 

XVIII, para compreender a produção e exploração assumidas na sociedade moderna da classe 

trabalhadora por parte do modelo capitalista na constituição de uma nova forma para a força de 

trabalho, submissa ao capital. São discutidas as mudanças do modo da organização do trabalho 

a partir do taylorismo, fordismo e do toyotismo.   

O segundo capítulo discute o campo da saúde do trabalhador a partir de seu contexto 

histórico, considerando as mudanças e a consolidação das ações envolvendo os trabalhadores. 

Destaca-se o contexto brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, marcado pelas mudanças e lutas 

dos direitos sociais. Essa seção também aborda os conceitos de saúde do trabalhador, saúde e 

doença, além da relação entre trabalho e saúde mental. O capítulo também trata da psicologia 

do trabalhado com consistência do sujeito, que se diferencia da psicologia organizacional, a 

inter-relação entre a organização do trabalho, psicologia e saúde do trabalhador e a Saúde 

Mental Relacionada ao Trabalho (SMRT).    

O terceiro capítulo apresenta as concepções e políticas públicas educacionais que 

trouxeram mudanças na educação, resgatando-se o contexto histórico das escolas para uma 

melhor compreensão das transformações apresentadas. A seção também discorre sobre a 

educação no Brasil, retratando seu contexto e as passagens históricas até os dias atuais, que 

reverberaram em mudanças no trabalho dos professores. 

O quarto capítulo traz uma síntese da revisão bibliográfica, sistematizada de 2012 a 

2017, apresentando a relação entre trabalho e saúde dos professores, com base em pesquisas 

atuais, relatórios, legislação e processos de trabalho. Em seguida, é abordada a situação do 

processo de trabalho e saúde dos professores no contexto atual e as produções de estudos 

nacionais e internacionais que abarcam a temática desta pesquisa.  

No quinto capítulo, são apresentados o delineamento da pesquisa, as características 

metodológicas, o referencial teórico-metodológico e os objetivos do trabalho. Também são 
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discutidas informações acerca do campo de abrangência, dos participantes, da técnica de coleta 

de dados, do plano de análise dos dados e dos aspectos éticos com a análise de riscos, benefícios 

e medidas de proteção do estudo. 

No sexto capítulo, os resultados são discutidos e organizados por categorias, a partir dos 

tópicos que emergiram das análises dos depoimentos dos entrevistados. Por fim, o sétimo 

capítulo dedica-se às considerações finais da pesquisa, destacando-se as contribuições e 

principais reflexões geradas pelo estudo.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1 Mudanças no processo de trabalho  

 

O contexto que envolve as mudanças no processo de trabalho é adjacente às relações 

estabelecidas pelo processo produtivo, reproduções da vida e a forma de produzir envolvendo 

o meio social. Essas mudanças possuem caráter plural, exigem conhecimentos 

multidisciplinares e têm sido objeto de estudo em muitas análises e debates, principalmente no 

que diz respeito às transformações do processo de trabalho. 

 Como destacam Navarro e Padilha (2007), o trabalho não visa apenas a satisfação das 

necessidades básicas, mas é fonte para identificação, autoestima e desenvolvimento das 

potencialidades humanas, gerando a possibilidade de alcançar sentimento de participação nos 

objetivos da sociedade. 

Para estudar as questões relacionadas ao trabalho, é importante pensar no contexto social 

e nas categorias que implicam as dimensões e a complexidade do processo reprodutivo das 

sociedades (Lessa, 1999). Também é importante considerar a existência de categorias que 

implicam nas diversidades das relações humanas, envolvendo a concepção do homem como 

protagonista da própria história e da subjetivação na relação com o trabalho. Sobre o trabalho 

no contexto social, inserido nessas categorias e dimensões do processo produtivo, destaca-se o 

conceito de trabalho proposto por Navarro e Padilha (2007): 

 

Quando afirmamos ser o trabalho central na vida das pessoas, partimos do 

princípio marxiano de que é por meio do trabalho que o homem se torna um ser social. 

Assim, o trabalho é compreendido como momento decisivo na relação do homem com 

a natureza externa quando executa o ato de produção e de reprodução. Nesse sentido, 

o trabalho é um ato que pressupõe a consciência e o conhecimento dos meios e dos 

fins aos quais se pretende chegar. Pode-se afirmar que não há trabalho humano sem 

consciência (enquanto finalidade), na medida em que todo trabalho busca a satisfação 

de uma necessidade (p. 15). 

  

O trabalho é produtivo para o homem que, através dele, se torna um ser social. A 

principal abordagem das autoras é a de que o trabalho é “o elemento fundante do ser social, é o 

ponto de partida da humanização” (Navarro & Padilha, 2007, p. 16). Na sociedade 

contemporânea capitalista, o trabalho apresenta duas dimensões: concreta, ao produzir objetos 

para satisfação das necessidades humana, e abstrata, relacionada ao valor da troca e 

comercialização da mercadoria, dimensão essa voltada à produção da mais-valia gerada pela 

força de trabalho (Navarro & Padilha, 2007; Santos, 2017).  
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Mediante o processo de produção gerado pela força de trabalho, das transformações 

tecnológicas organizacionais e das relações de trabalho iniciaram-se questionamentos sobre a 

perda de sentido e significado do trabalho (Santos, 2017). Com o advento da maquinaria, 

durante o período manufatureiro, observou-se uma forte transformação, responsável por uma 

nova concepção da execução do trabalho, que foi separado em parcelas e fases, exigindo mais 

da capacidade humana na produtividade. Pela primeira vez, as operações do trabalho foram 

determinadas pelas máquinas. A partir de então, o operário deixou de ser responsável pela 

produção integral e vários trabalhadores passaram a atuar com a responsabilidade individual 

em uma parte da tarefa total. Nesse período, surgiu a hierarquização da força de trabalho, 

exercida pela divisão dos trabalhadores por qualificação produtiva (Cohn & Marsiglia, 1994).  

A condição humana assumiu situação irreparável, ditada pelo acelerado ritmo das 

máquinas, que elevaram a capacidade produtiva a níveis estressantes. Assim, quanto mais se 

aumentava a velocidade dos equipamentos, maior era o esforço do operário na capacidade 

produtiva. Aqueles que não acompanhavam a produção no ritmo das máquinas eram 

substituídos como peças, sem respeito ao valor humano e subjetivação do trabalho (Engels, 

2007/1945; Marx, 2005/1867).     

Nesse novo contexto envolvendo o trabalhador e a organização científica do trabalho, 

foram desenvolvidos novos artifícios para a redução dos custos e aumento do capital, 

favorecendo a burguesia. Essa situação criou um panorama extremamente desfavorável para a 

classe trabalhadora, pois a cada novo equipamento adquirido pela indústria para reduzir os 

gastos, reduzia-se também o número de operários que, oprimidos pela situação, eram obrigados 

a concorrer com uma nova máquina (Engels, 2007/1845). 

O novo processo produtivo, com o aumento da maquinaria e a redução do número de 

operários, aprofundou a exploração da mão de obra, favorecendo o acúmulo de capital para a 

classe burguesa. A adoção de máquinas de maior capacidade produtiva justificou-se pela 

redução de custos, gerando aumento considerável da rentabilidade e a capitalização da 

burguesia, classe dominante na exploração e transformações da força de trabalho. 

O advento do capitalismo e o acúmulo de capital alteraram radicalmente a relação do 

homem com a natureza, possibilitando à classe burguesa se apropriar da força de trabalho de 

forma seletiva. Assim, o capitalista passou a comprar a força de trabalho pelo seu valor diário, 

surgindo o processo de exploração dos trabalhadores por meio dos trabalhos excedentes (Cohn 

& Marsiglia, 1994; Marx, 2005/1867). 

Para melhor se compreender a apropriação da força de trabalho e os trabalhos 

excedentes, Mandel (1982) explicita que:  
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A teoria marxista do valor parte do axioma de que a massa total de mais-valia 

é igual à massa total de trabalho social excedente, ou, em outras palavras, que a massa 

total de mais-valia é determinada pela diferença entre o número total de homens-hora 

de trabalho e o montante total de trabalho necessário (o número de horas de trabalho 

necessárias para produzir o equivalente da soma total dos salários dos operários 

produtivos). No conjunto, essa massa total de mais-valia é independente da 

produtividade específica do trabalho em cada empresa; considerando-se constantes os 

salários, pode apenas ser modificada pela produtividade do trabalho na indústria de 

bens e consumo. Considerar a massa total como dada no fim do processo de produção, 

significa, na realidade, considerar como dados um salário médio, uma intensidade 

média do trabalho e um coeficiente médio de mais-valia (p. 68).   

 

Do ponto de vista dos trabalhadores, esses princípios organizacionais pela compra e 

forma da valorização da força de trabalho e a mais-valia resultaram em grande degradação das 

condições de trabalho, devido às suas características opressivas, alienantes e desqualificadoras 

(Santos, 2017). Segundo Marx (2013/1867), a separação entre trabalho e a compra da força de 

trabalho “permite que o agente do processo de trabalho, como pura força de trabalho subjetiva, 

desprovida de posses objetivas, se disponha ao assalariamento regular” (p. 39). Desse modo, a 

classe trabalhadora é sujeita à exploração da sua força de trabalho, alienando-se ao processo 

sem o reconhecimento de sujeito da ação e a própria capacidade de determinações. 

A exploração da força do trabalhador eleva o acúmulo do capital mediante as relações 

do controle da produção com característica capitalista (Marx, 2013/1867; Navarro & Padilha, 

2007). Esse modo capitalista de apropriação da força de trabalho vai além de elemento 

constitutivo da relação social, uma vez que se apropria do ato de venda da força de trabalho, 

gerando a submissão da relação humana. A força de trabalho passa a ser negociada e 

transformada em capital consolidado socialmente (Antunes & Alves, 2004). 

O resultado dessa apropriação é a transformação da força de trabalho em capital, que se 

consolida socialmente. Essa nova realidade gera a exploração do operário através dos seus 

conhecimentos e de sua força de trabalho. Trata-se de uma ação real e necessária para alimentar 

o próprio capital. Esse estágio de desenvolvimento, na medida em que se constitui, contrapõe 

os elementos que formam a relação social desses trabalhadores, além de aprisionar e negar a 

relação humana. O processo firma a subordinação a favor da classe burguesa que mantém o 

poder (Antunes & Alves, 2004; Antunes & Pinto, 2017). 

Nesse contexto, quanto mais cientificado, transformado e fragmentado o processo de 

trabalho, menos o trabalhador se reconhece e compreende. Ao mesmo tempo, criam-se 

denominações de gerentes e hierarquias para poucas pessoas, atribuindo-lhes um ganho na 

diferença salarial para cobrarem maior produção dos demais operários. Os designados 
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“gerentes”, que cobram o processo de trabalho, provocam a seletividade da força operária e 

geram exploração (Cohn & Marsiglia, 1994). 

O processo de consolidação do capital na produção e as possibilidades de estudos do 

trabalho geram ações tecnológicas com o propósito de aumento de lucro. Entretanto, não se 

pode esquecer a percepção do trabalhador, a aprendizagem sensorial e a percepção nas cenas 

sociais com ações humanas na produção, como destaca Weber (2009):  

 

A estética da produção reenvia à socialização profissional das pessoas 

envolvidas: para perceber, numa coisa material, a série de ações humanas da qual é 

resultado, é preciso ter apreendido – não de modo abstrato, mas pela experiência – de 

qual trabalho e de quais relações sociais esta coisa é o resultado. Eis o que apresenta 

para o passado. Simetricamente para ver numa ferramenta outra coisa que um bloco 

indistinto de matéria, é preciso saber a que ela pode servir: restituir a intencionalidade 

que ele encerra. A estética da contemplação não é menos socializada. Ela supõe uma 

aprendizagem sensorial que consiste precisamente em focar a atenção somente no 

presente e em gozar de uma coisa sem se perguntar de quais competências, de quais 

lágrimas ou de quais alegrias esta coisa foi feita (p. 278). 

 

Não se pode esquecer que cada coisa3 produzida é um resultado das relações sociais do 

trabalho, das transformações e intensões ali colocadas. Cabe à sociedade lembrar-se – ao 

apreciar uma coisa – de se perguntar das competências empregadas e quantas lágrimas ou 

alegrias foram ali depositadas pelos trabalhadores.   

Para melhor compreensão das mudanças no processo do trabalho e atividade econômica 

capitalista das últimas décadas do século XIX, a seguir será discutida a reestruturação produtiva 

do capital, a partir da industrialização e estudos científicos, iniciando com 

Taylorismo/Fordismo, seguido do Toyotismo (terceirização).   

 

1.1.1 Taylor e Ford 

 

A industrialização envolvendo os estudos científicos do trabalho como atividade 

econômica capitalista consolidou-se a partir das últimas décadas do século XIX, quando foram 

desenvolvidos estudos dos movimentos na produção industrial, controles mais efetivos da mão 

de obra, elevando a capacidade produtiva ao extremo. Os movimentos humanos passaram a ser 

estudados para melhor desempenho na função e aumento da capacidade produtiva dos 

trabalhadores. No mesmo período, iniciou-se o acúmulo crescente dos bens em posse dos 

empresários, surgindo novos ramos produtivos e as primeiras formas de financiamentos com 

 
3 A palavra “coisa” designada pelo autor Florence Weber (2009) tem como significado aquilo que foi produzido 

pelos trabalhadores (mercadorias, produtos e serviços). A coisa é produzida para atender às necessidades sociais e 

a socialização dos consumidores dos produtos e serviços gerados pela força do trabalhador.   
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grandes investimentos nas indústrias. Essa ampliação estava vinculada ao crescimento em 

grandes escalas de produção, resultando em monopólios transnacionais dos grandes setores 

(Antunes & Pinto, 2017). 

Sobre o desenvolvimento do processo de trabalho no capitalismo, Navarro e Padilha 

(2007, p. 17) chamam a atenção para “a perda progressiva do controle do trabalhador sobre o 

processo produtivo e, em consequência, a perda do controle sobre seu próprio trabalho”. O 

crescimento pelos grandes investimentos, ao longo do desenvolvimento do processo produtivo, 

demonstra o avanço na história da organização do trabalho, no sentido e a favor da acumulação 

capitalista, ao mesmo tempo que constitui a história do sofrimento dos trabalhadores.  

Nos parâmetros científicos e clássicos tayloristas do processo de trabalho, a divisão é 

hierárquica, autoritária e racionalizada. Com o objetivo da maximização da produção com 

controle de tempo do trabalhador, deve-se analisar o alcance das experiências nos parâmetros 

científicos e clássicos no processo produtivo, entendendo que o binômio taylorismo-fordismo4 

foi muito mais que um método relacionado à organização do trabalho e da produção (Alves, 

2011; Antunes, 2015a; Antunes & Pinto, 2017). 

Dentro desses parâmetros científicos e clássicos, a organização do processo produtivo 

“deve ser formal, hierarquizada, autoritária e racionalizada para maximizar a produção, 

devendo exercer um controle rígido sobre o trabalho, definindo não só o ritmo, mas a maneira 

– única – pela qual a atividade deve ser executada” (Cohn & Marsiglia, 1994, p. 68). A 

hierarquia nessa organização do processo produtivo não define apenas o ritmo de trabalho, mas 

a maneira segundo a qual a atividade deve ser realizada, uma vez que esta passa por controles 

com tempo padrão estabelecido. Como afirmam Cohn e Marsiglia (1994), “noutros termos, tal 

qual defende Taylor, a organização do trabalho deve obedecer a parâmetros científicos e 

técnicos, estabelecendo o tempo padrão” (p. 68).  

Considerando-se o tempo determinado como padrão, o parcelamento da organização do 

trabalho e o estudo dos movimentos proposto por Taylor, a tarefa do trabalho passou a ser 

executada através de postos. Cada posto deveria ser ocupado pelo trabalhador certo e não por 

qualquer trabalhador. Para Taylor, isso implica em uma forma correta de recrutamento, 

selecionando de maneira criteriosa o trabalhador que ocuparia o local de trabalho (Merlo & 

Lapis, 2007).   

 
4 Segundo Antunes e Pinto (2017, p.50) “o binômio taylorismo-fordismo deve, pois, ser entendido como um 

conjunto de elementos pertinentes à formação de um novo tipo de trabalhador/a, adaptado a uma nova configuração 

de produção capitalista. Visou, subsequentemente, formar uma classe trabalhadora e um ideal de ‘novo cidadão’, 

numa nova ordem burguesa”. 
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Os postos de trabalho e a padronização do tempo produtivo eram marcados pelo ritmo 

das máquinas, visando uma produtividade maior e mais veloz. Simultaneamente, elevou-se a 

níveis extremos as exigências para os operários, que passam a cumprir cargas horárias 

excessivas e a desenvolver habilidades incomuns para se enquadrar na nova organização do 

trabalho. Todo esse processo era conduzido pela gerência através de cobranças das ações de 

produtividade e controle do tempo de trabalho (Cohn & Marsiglia, 1994). 

A cientificidade taylorista visa a organização do trabalho humano com atividades 

laborais complexas, consideradas como tarefas. Com sentido estritamente técnico, a 

organização do trabalho é incorporada pelo modo de produção capitalista, submetida aos 

interesses de classe envolvidos, especialmente após as primeiras revoluções industriais do 

século XVIII (Pinto, 2013). Segundo Heloani (1996): 

 

O conceito de tarefa expressa a fração de racionalidade administrativa, que 

se decompõe no conjunto de movimentos que cada trabalhador deve executar em um 

tempo-padrão. A divisão de tarefas é estudada, experimentada e proposta pela direção 

da empresa. Portanto, a racionalidade na imputação de cada tarefa deve reafirmar a 

divisão de trabalho manual e intelectual e gerar elementos de reciprocidade: a 

capacidade de formular leis geridas por parte do trabalho intelectual contribui para a 

melhor execução do trabalho manual (p. 22) 

 

Para Santos (2017), o método implantado no processo de trabalho por Taylor, conhecido 

mundialmente como taylorismo, contava com forte influência positivista, racional e metódica 

em plena ascensão. Implementando um novo método de trabalho, o taylorismo garantiu a 

produtividade, através do controle rígido e exploração dos trabalhadores, com vantagens 

atribuídas ao acúmulo do capital. Seligmann-Silva (2011) destaca que esse período é marcado 

pela desqualificação do operador por dois motivos: o primeiro, pelo aumento das pessoas 

dispensadas com o advento da mecanização e segundo, pelo que a autora chama de 

esvaziamento de experiências profissionais. A autora destaca ainda que essa situação determina 

a falta de pertencimento do trabalhador ao trabalho, pois ele executa apenas parte do processo 

sem o reconhecimento do todo. 

Nas palavras de Braverman (1987), “a divisão pormenorizada do trabalho destrói 

ocupações consideradas neste sentido, e torna o trabalhador inapto a acompanhar qualquer 

processo completo de produção” (p. 72). Assim, a divisão parcelada do trabalho menospreza as 

capacidades e necessidades humanas sociais, de modo que o operário não mais reconhece o 

trabalho como um todo.  

A subdivisão trabalho também divide a sociedade por exigir que poucos trabalhadores 

assumam a gerência para a realização de cobranças coercivas. Essa subdivisão social começa a 
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existir pelas recompensas e diferenças salariais entre gerentes e operários. Assim, a 

denominação de gerência para cargos e hierarquias no processo insere em alguns trabalhadores 

crenças irreais de posses sobre os demais. O processo destoa da sociedade e do contexto 

cultural, gerando uma falsa ilusão nos trabalhadores (Weber, 2009). 

Esse modo de trabalho passou a exigir que os gerentes cobrassem dos trabalhadores 

ritmos acelerados de produção. Quanto a isso, “o fordismo soube combinar processos de 

trabalho taylorizados, altos salários, benefícios limitados à ‘aristocracia operária’ com a 

intervenção por parte dos gerentes nas vidas privadas dos trabalhadores” (Braga, 2008, p. 16). 

Ainda de acordo com Braga (2008): 

 

O fordismo, para Gramsci, traduz a socialização de um projeto hegemônico 

mais afinado com o objetivo “progressista”, para as classes dominantes tradicionais, 

de obstaculizar a queda tendencial da taxa de lucro, partindo da multiplicação das 

variáveis nas condições do aumento regulado do capital constante. Organicamente 

vinculado a essas questões, o fordismo refere-se, sobretudo, ao processo por meio do 

qual o grupo econômico portador da função produtiva, a burguesia industrial 

estadunidense, alcança sua “elaboração superior” (p. 19). 

 

O fordismo sintetiza a unidade de progresso para as classes dominantes, entre a história 

e o princípio lógico do desenvolvimento da burguesia americana. É um sistema de produção 

que surgiu nas fábricas e se expandiu para além de seus muros sob um caráter ideológico, 

político e culturalmente, determinando o americanismo5. A correlação entre os termos 

americanismo e fordismo traduz a hegemonia da burguesia (Souza, 2006). 

O binômio taylorismo/fordismo expressa a sociedade capitalista sob a égide da 

modernidade, marcando a passagem do antigo processo econômico individual para o consumo 

em larga escala. Essa transição é destacada por Gramsci (2004): 

 

Pode-se dizer genericamente que o americanismo e o fordismo resultam da 

necessidade imanente de compor a organização de uma economia pragmática e que 

os vários problemas examinados deverão ser os elos da corrente que assinalam 

justamente a passagem do velho individualismo econômico (p. 29).   

   

A supremacia burguesa é aprofundada com o sistema taylorismo/fordismo, 

caracterizando o desenvolvimento do caráter produtivo, determinado pelo modelo de produção 

fordista, com a idealização social de progresso para a sociedade, com mudanças sociais 

 
5 Segundo o Professor Ruy Braga (2008), este termo é abrangência atribuída por Gramsci ao fenômeno do 

americanismo, por envolver as dimensões econômica, política e ideológica. Esse fenômeno constitui um novo 

modo de vida, profundamente imbricado na esfera produtiva com o taylorismo e o fordismo. 
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persuasivas nas condições sociais, dos hábitos individuais e costumes. Nesse sentido, Gramsci 

(2007) destaca: 

 

Parece ser possível responder que o método Ford é “racional”, isto é, deve se 

generalizar; mas, para isso, é necessário um longo processo, no qual ocorra uma 

mudança das condições sociais e dos costumes e hábitos individuais, o que não pode 

ocorrer apenas através da “coerção”, mas somente por meio de uma combinação entre 

a coação (autodisciplina) e persuasão, sob a forma também de altos salários, isto é, da 

possibilidade e um melhor padrão de vida, ou talvez, mais exatamente, da 

possibilidade e realizar o padrão de vida adequado aos novos modos de produção e 

trabalho, que exigem um particular dispêndio de energias musculares e nervosas (p. 

275). 

 

O binômio taylorismo/fordismo indica uma expressão dominante no sistema produtivo, 

sinalizando como a produção em massa de mercadorias estruturava-se a partir de uma produção 

mais homogênea e verticalizada. Dentro dessa estrutura, caracterizadas por um processo 

produtivo hierárquico, surgem as ordens e cobranças dos gerentes emanadas aos subordinados, 

exigindo melhor desempenho, qualidade e agilidade na produção (Antunes, 2002). 

O processo hierarquizado exige ritmo e disciplina da força de trabalho. Para Souza 

(2006), “os propósitos de acumulação de capital, envolve uma mistura de repressão, 

familiarização, cooptação e cooperação, elementos que são organizados não somente no local 

de trabalho, mas também na sociedade como um todo” (p. 3). Portanto, o modo de disciplina 

da força de trabalho coerciva leva ao controle social amplo das capacidades físicas e mentais 

dos trabalhadores.  

A produção que se expande com a predominância do cientificismo taylorista e fordista 

faz o trabalhador perder o pertencimento das próprias ações, uma vez que o operário é 

controlado pelas máquinas e pelos gerentes operacionais no processo de trabalho repetitivo. 

Assim, a partir desse novo sistema produtivo capitalista, o trabalho se torna repetitivo e sem 

um objetivo final para quem o executa. A perda de sentido do trabalho torna-se constante, 

sobretudo, quando se considera o caráter fetichista6 da produção nas sociedades capitalistas de 

consumo em larga escala. Esse fetiche da mercadoria desconsidera a essência humana, ou seja, 

os objetos se tornam o objetivo final, provocando a supressão da subjetividade quando a “coisa” 

sufoca o “humano” (Navarro & Padilha, 2007).  

 
6 O caráter fetichista da produção está associado ao fetiche da mercadoria. “O fetiche da mercadoria é a aparência 

que se sobrepõe à essência, é o mundo das coisas como objetivo final, provocando o comprometimento e/ou 

supressão da subjetividade: a ‘coisa’ sufoca o ‘humano’. O fetichismo – este caráter misterioso das mercadorias – 

provém do fato de que elas ocultam a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho 

total” (Navarro & Padilha, 2007, p. 16). 
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Não há reconhecimento das ações dentro do processo de trabalho, já não fazem sentido 

ações e processos que se repetem constantemente sem um objetivo final. Essa falta de sentido 

gera uma situação abstrata para o trabalhador. Nesse sentido, Navarro & Padilha (2007) 

destacam que “o homem não pode abdicar da dimensão concreta do trabalho, sob pena de perder 

a principal referência do seu caráter de humano e de ser social” (p. 16). Ainda segundo as 

autoras: 

 

Quando se faz crítica à sociedade capitalista deve-se, então, passar pela 

crítica do trabalho abstrato, pois é ele que contém a dimensão de estranhamento. 

Quanto mais esta dimensão do trabalho predomina numa sociedade, mais esta 

sociedade é estranhada. O estranhamento é o afastamento do homem de sua essência 

humana, é a sua conversão em coisa, sua reificação. Uma sociedade estranhada é uma 

sociedade que cria, por sua lógica estrutural, barreiras sociais para o livre 

desenvolvimento das potencialidades humanas (Navarro & Padilha, 2007, p. 15). 

  

O estranhamento e falta de sentido no trabalho elevam os riscos do afastamento do 

homem de sua essência, causando ainda a perda de características sociais no trabalho abstrato7. 

Esses riscos e perdas tornam-se uma constante no processo de trabalho sob a lógica do capital, 

sobretudo, quando considerado o caráter fetichista da produção nas sociedades capitalistas 

(Navarro & Padilha, 2007).  

Para Antunes e Alves (2004), a classe trabalhadora já não é mais a do século passado, 

ela sofre um processo multiforme, que tem como tendência a retração do binômio 

taylorismo/fordismo. Há uma redução do proletariado industrial, dos modelos tradicionais com 

heranças do tempo da indústria verticalizada baseada no taylorismo e fordismo. Com a 

reestruturação produtiva do capital, esse proletariado vem sofrendo uma queda, abrindo espaço 

a novas formas mais desregulamentadas de trabalho. Contudo, as mudanças atuais no processo 

de trabalho avançam sob uma nova realidade e contexto produtivo. Com a intensificação da 

produção e com maior competitividade, as grandes indústrias promovem reestruturações, 

intensificando o controle do trabalhador e da produção. Essa intensificação, com controle rígido 

do trabalhador, surgiu nas décadas de 1970 e 1980, caracterizadas pela reestruturação 

econômica, social e política (Souza, 2006). 

Nesse período, o padrão taylorista/fordista passou a dar sinais de esgotamento frente às 

crises estruturais do capitalismo, criando espaço para outros processos considerados mais 

 
7 O trabalho abstrato é definido por Navarro & Padilha (2017) como o estranhamento e alienação do trabalhador. 

“O fetichismo da mercadoria e controle que o capital exerce sobre o trabalho humano, no capitalismo, são causas 

diretas da alienação ou estranhamento dos trabalhadores. Cada vez mais o trabalhador – que, como ‘ser genérico’, 

representa toda a humanidade – encontra-se estranhado. Este estranhamento intensifica-se com o desenvolvimento 

do capitalismo” (p. 16). 
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“enxutos” e “flexíveis”, adequando-se ao novo processo do mercado globalizado (Navarro & 

Padilha, 2007). 

 

1.1.2 Toyotismo 

 

Com o esgotamento do sistema produtivo taylorista/fordista devido às crises capitalistas 

e às mudanças econômicas, surgiu no Japão o modelo produtivo denominado toyotismo, 

caracterizado por sua forma de produção e princípios organizacionais adaptados ao concretismo 

da produção de mercadorias8. A partir desse novo modelo produtivo, foi cunhado o termo 

terceirização, cujo conceito logo se expandiu para além dos muros das fábricas (Alves, 2011; 

Souza, 2006). 

Sobre o toyotismo, Alves (2011) destaca que: 

 

O toyotismo é a “ideologia orgânica” do novo complexo de reestruturação 

produtiva do capital que encontra nas novas tecnologias da informação e comunicação 

e no sociometabolismo da barbárie, a materialidade sociotécnica (e psicossocial) 

adequada à nova produção de mercadorias. Existe uma intensa sinergia entre 

inovações organizacionais, inovações tecnológicas e inovações sociometabólicas, 

constituindo o novo empreendimento capitalista que coloca novos elementos para a 

luta de classes no século XXI. Esta é a marca da cooperação complexa da nova 

produção do capital.  

Ao tratarmos do toyotismo nos concentramos em expor seus protocolos 

técnico-organizacionais, traduzidos em valores e regras de gestão do trabalho vivo nas 

grandes empresas, e que atingem hoje os mais diversos empreendimentos capitalistas, 

seja da indústria ou dos serviços (inclusive na administração pública). Na verdade, 

todo empreendimento capitalista tende hoje a ser coagido pela concorrência a adotar 

procedimentos técnicos-organizacionais oriundos da matriz ideológico-valorativa 

toyotista (p. 43). 

 

As novas formas de trabalho determinadas por esse modelo produtivo ainda são atuais 

e envolvem o capital produtivo. Assim, esse processo de trabalho flexibiliza os espaços, que 

aderem às novas formas de produção apoiadas por ferramentas empresariais produtivas, 

advindas dos computadores e celulares. Isso reduz o contingente de trabalhadores estáveis, que 

buscam sua reinvenção no processo, em uma tentativa de se adequarem ao presente sistema 

produtivo (Alves, 2011; Antunes, 2002).  

O sistema Toyota visa uma produção a baixos custos em pequenas séries de produtos 

variados, mantendo as configurações objetivas do modelo taylorista/fordista da exploração do 

 
8 Para Alves (2011, p. 61), “o toyotismo com os ‘princípios organizacionais’ tenderam, no decorrer dos anos de 

1980 e 90, a serem adotados por várias corporações transnacionais nos Estados Unidos, Europa e Ásia (ou ainda 

América Latina), principalmente no setor industrial (ou até nos serviços) como lean production. No Brasil, o 

‘toyotismo restrito’ da década de 1980 de lugar ao ‘toyotismo sistêmico’ das décadas de 1990 e 2000”. 
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trabalho e ampliando as formas subjetivas dessa exploração (Navarro & Padilha, 2007). O 

toyotismo é a expressão que traz um novo padrão de consumo, oferecendo grande variabilidade 

de produtos, apresentando o pensamento multifacetado e novas criações, com a consequente 

destruição de postos de trabalho.  

Para Souza (2006), esse processo produtivo, que ultrapassa os muros das fábricas, 

envolve maior disciplina de forma vertiginosa, acentuando ainda mais as formas de socialização 

e disciplina do trabalhador e exigindo que este se comprometa mais com o aumento da 

produtividade. A esse respeito, Alves (2011) destaca como é a organização de trabalho segundo 

o modelo toyotista e a lógica da valorização. 

 

A organização toyotista do trabalho capitalista possui uma densidade 

manipulatória de maior envergadura. Na nova produção do capital, o que se busca 

“capturar” não é apenas o “fazer” e o “saber” dos trabalhadores, mas a sua disposição 

intelectual-afetiva, constituída para cooperar com a lógica da valorização. O 

trabalhador é encorajado a pensar “pró-ativamente” e a encontrar soluções antes que 

os problemas aconteçam (o que tende a incentivar, no plano sindical, por exemplo, 

estratégias neocorporativas de cariz propositivo). 

Na empresa toyotizada cria-se um ambiente de desafio contínuo, em que o 

capital não dispensa, como fez o fordismo, o “espírito” do trabalhador (p. 112). 

 

Essa nova forma de organização é marcada por estudos de separação do processo de 

trabalho, possibilitando melhor controle dos movimentos e agora com o avanço da captura da 

subjetividade humana9 no contexto laboral. Em suma, o Toyotismo visa redução dos custos, 

aumento da produção e maior rentabilidade para o capital. Nessa configuração, as empresas 

avançam, por exemplo, reduzindo os custos com a eliminação dos estoques, processo conhecido 

como produção enxuta. Em outras palavras, busca-se produzir a coisa certa no momento certo. 

Todo esse mecanismo exige total controle produtivo e captura da subjetividade humana, 

evitando a perda de rendimento do trabalhador, através de controles mais efetivos da produção 

e da força do próprio trabalhador (Alves, 2011). 

Conforme afirmam Navarro e Padilha (2007), outra característica do processo produtivo 

japonês difundido no meio empresarial diz respeito à simplificação das tarefas do trabalhador. 

De maneira contrária à era taylorismo/fordismo, no toyotismo o trabalhador agora executa 

tarefas simples e repetitivas. Ele deixa de ser operador e passa a ser qualificado, sendo 

considerado como “polivalente”. Entretanto, longe de haver maior valorização, esse novo 

 
9 A expressão “captura da subjetividade humana” é utilizada por Giovane Alves (2011) para exemplificar a captura 

do “espírito” do trabalhador. Segundo o autor, “os elementos mediativos da ‘captura’ da subjetividade do trabalho 

no processo de produção do capital sob o toyotismo devem ser apreendidos em seus ‘vínculos orgânicos’ com os 

valores-fetiche e disposições subjetivas que surgem no sociometabolismo da barbárie” (Alves, 2011, p. 121). 
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contexto implica em maior sobrecarga do trabalhador com acúmulo de produção. Atualmente, 

termos como “polivalente” ou “multiprofissional” são comuns na linguagem empregada em 

departamentos de recursos humanos. Os trabalhadores também assumiram novos pseudônimos: 

passaram a ser chamados principalmente de “colaboradores” e “parceiros”, sendo convidados 

a “vestir a camisa da empresa”. Na realidade, essa linguagem cria uma falsa crença imbuída de 

valores sem reconhecimento.  

Sobre o toyotismo, Antunes (2015a) afirma que essa morfologia transpassa o mundo do 

trabalho que tem como núcleo central trabalhadores produtivos, não se restringindo ao trabalho 

manual direto, mas incorporando-se à totalidade do trabalho social, produzindo diretamente a 

mais-valia. Atualmente, essa morfologia do trabalho com a “captura da subjetividade” aumenta 

o compromisso do trabalhador, que passa a acumular funções e tarefas, que vão além da própria 

capacidade, estimulado apenas pelos novos pseudônimos e crenças irreais de valores. Os 

trabalhadores passam a acreditar no “ideal” de que alcançarão o reconhecimento por méritos – 

estes jamais conquistados, apenas idealizados pela sobrecarga de trabalho. Esse processo 

permite que a empresa mantenha o padrão já designado dentro da cultura organizacional com 

funções descritas pré-estabelecidas na segmentação de cargos e salários e obtendo maior 

produtividade. Assim, o toyotismo é pulverizado entre as fábricas, com a adoção de novos 

termos e expressões, como kanban, just in time, sistema enxuto e qualidade total (Alves, 2011). 

Para Antunes (2002, p. 29), “isso faz aflorar o sentido falacioso da ‘qualificação do trabalho’, 

que muito frequentemente, assume a forma de uma manifestação mais ideológica do que uma 

necessidade efetiva do processo de produção”. 

Como parte do processo produtivo do toyotismo, surgiu a terceirização. Segundo Souto 

Maior (2004), “a terceirização permite à empresa preocupar-se mais intensamente com as 

atividades que se constituem o objetivo central de seu empreendimento” (p. 1). Essa situação 

que é desafiada pelo mundo do trabalho, no qual estudiosos do direito do trabalhador buscam 

encontrar uma forma jurídica para a regulação. Sinaliza Antunes (2015b) que a terceirização 

vem se constituindo praticamente em todas as partes do mundo, expandindo-se pela forma 

flexível de acúmulo de capital, desenvolvendo-se a partir da desconcentração produtiva e 

através das redes de subcontratação. Assim, a terceirização se tornou o novo “elixir” da vida 

empresarial, atingindo praticamente todos os setores, ramos produtivos e serviços.   

Com a terceirização, todos os gastos com os funcionários ficam a cargo da empresa 

terceirizada, que assume o compromisso de incluir os funcionários aos regimes a que foram 

contratados. Vários fatores permeiam essa situação: a falta de pertencimento da pessoa à 

empresa que presta serviço, diferenças de tratamentos, a falta de reconhecimento pelos 
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trabalhadores da empresa que contratou e exigências diferenciadas e específicas (Antunes, 

2015b; Souto Maior, 2004). 

Na medida em que as mudanças no processo de trabalho foram ocorrendo, surgiram 

novos problemas e necessidades, sempre desfavoráveis ao trabalhador. Assim, paralelamente 

às mudanças do processo de trabalho surge também “o questionamento do que vem 

acontecendo nos contextos de trabalho e em relação ao meio ambiente: a dominância de 

princípios e lógicas econômicas que contrariam prioridades de ordem ética como o respeito à 

dignidade e à saúde humana” (Seligmann-Silva, 2011 p. 39). 

 Mediante essa lógica, seguida da falta de respeito e exploração dos trabalhadores, 

agravam-se os problemas de saúde de ordem física e mental (Antunes, 2015b; Seligmann-

Silva). Considerando-se a importância dessa temática, o próximo capítulo apresenta os estudos 

no campo da saúde do trabalhador, considerando o contexto histórico até o momento atual.   
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2 CAMPO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

A saúde do trabalhador e a medicina do trabalho surgiram como especialidade médica 

na Inglaterra na primeira metade do século XIX (Mendes & Dias, 1991). Na época, o consumo 

da força de trabalho através da submissão, com ritmo acelerado e desumano, exigiu 

intervenções médicas com propósito de não interromper o processo produtivo, em razão da 

ocorrência de problemas de saúde dos trabalhadores. Desse modo, as intervenções na saúde do 

trabalhador passaram a ser controladas pelos proprietários das fábricas, que eram os 

responsáveis pela contratação de médicos. Assim, caso fossem questionados, afirmariam que o 

médico estava presente nas ações do processo produtivo, demonstrando uma suposta 

preocupação com a saúde de seus empregados. Isso permita que os proprietários se eximissem 

de culpa em relação à ocorrência de problemas de saúde dos trabalhadores, uma vez que o 

próprio médico, também funcionário da empresa, poderia argumentar em defesa do proprietário 

(Mendes & Dias, 1991). 

A saúde do trabalhador passou a incorporar a teoria da multicausalidade10, segundo a 

qual um conjunto de fatores de riscos deve ser considerado na produção como doença (Gomez 

& Costa, 1997). Esses riscos e doenças passaram a ser avaliados através da clínica médica e de 

indicadores ambientais, biológicos de exposição e efeitos do processo de trabalho. O modelo 

da clínica médica e multicausalidade passou a ser considerado como medicina do trabalho, ao 

mesmo tempo que avançou para a saúde ocupacional, surgindo dentro das grandes empresas 

equipes multiprofissionais com foco na higiene industrial. O principal objetivo dessas equipes 

era controlar riscos ambientais, intensificando estudos com ensino e pesquisas no campo da 

saúde ocupacional (Mendes & Dias, 1991). 

Diante desse quadro, a medicina do trabalho, centrada no médico, orientava-se buscando 

isolar riscos específicos. Dessa forma, atuava exclusivamente sobre as consequências do 

processo de trabalho, tentando minimizar os sintomas, sem combater diretamente as causas 

(Gomez & Costa, 1997; Mendes & Dias, 1991). Segundo Gomez & Costa (1997), “as medidas 

que deveriam assegurar a saúde do trabalhador, em seu sentido mais amplo, acabam por 

restringir-se a intervenções pontuais sobre riscos mais evidentes” (p. 23). Essas intervenções 

 
10 Essa teoria parte do princípio multicausal, defendendo que as doenças eram causadas por diversos fatores que 

se relacionavam ao ambiente e ao processo de trabalho. Essa teoria multicausal ou multicausalidade é hegemônica 

até hoje, pois considera que características individuais, comportamentais, fatores de risco, estilo de vida, entre 

outras coisas influenciam no aparecimento das doenças (Rodrigues, 2015).  
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focavam na utilização de equipamentos de proteção individual, em prejuízo do que poderia 

significar proteção coletiva.  

Esse modelo médico implantado nas empresas da época antes das medidas de saúde 

coletivas e sociais foi difundido em vários países da Europa, à medida que a industrialização 

aumentava, passando a exercer um papel importante no controle da força de trabalho com 

aumento da produtividade e regulação do absenteísmo (Frias Junior, 1999; Gomez & Costa, 

1997). Esse modelo médico se manteve até os anos 1960, quando surgiram os movimentos 

envolvendo a saúde do trabalhador. Dentre esses movimentos, destaca-se o Movimento 

Operário Italiano (MOI)11.  

O crescente adoecimento dos trabalhadores diante das crises políticas e econômicas, 

sobretudo a de 1960, exigiram explicações por parte do campo da medicina do trabalho. 

Segundo Laurell (1982): 

 

A ascensão desta polêmica no final dos anos sessenta tem sua explicação 

externa para a medicina na crescente crise política e social que está entrelaçada e 

acompanhada com a crise econômica. A partir desses anos se vive uma nova etapa de 

lutas sociais, que assumem formas particulares nos diferentes países, mas isso se 

caracteriza a época. Uma característica dos recursos das lutas populares nesses anos é 

que elas colocam em questão, sob formas totalmente diferentes e com perspectivas 

muito variáveis, o modo dominante de resolver a satisfação das necessidades das 

massas trabalhadoras. Assim, no calor dessas lutas, se inicia uma crítica buscando 

formular uma compreensão diferente dos problemas mais condizente com os 

interesses populares e capaz de dar origem a novas práticas sociais [tradução nossa] 

(p. 7-8). 

 

Na medida em que aumentam os estudos e pesquisas sobre a saúde do trabalhador, 

emergem diferentes compreensões sobre os problemas e interesses populares, dentro das novas 

práticas e mudanças do processo de trabalho. Assim, nasce a saúde do trabalhador “como área 

de saberes e práticas no âmbito da Saúde Coletiva a partir do questionamento do modelo 

biomédico pela medicina social latino-americana, da sua aproximação com as ciências sociais” 

(Strausz, Guilam, & Oliveira, 2019, p. 2).   

Frias Junior (1999) esclarece que a saúde do trabalhador começou a ter enfoque na 

América Latina a partir dos trabalhos de Laurell & Noriega, que influenciaram pesquisadores 

e sanitaristas nas ciências sociais, contribuindo para determinar o objeto da saúde do 

trabalhador, como o estudo do processo saúde-doença na ótica do homem e trabalho.  

 
11 Movimento Operário Italiano (MOI): movimento operário italiano da década de 1960, que se iniciou na 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro, cuja principal bandeira de luta foi o controle da nocividade dos 

ambientes de trabalho (Paiva, 2012). 
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Dessa forma, o campo da saúde do trabalhador emergiu a partir dos movimentos 

políticos, sociais e novos estudos, como destacam Strausz et al. (2019): 

 

 O campo foi demarcado por uma construção teórica marxista e gramsciana 

recuperada pelo MOI nos anos 1960 a partir de Ivar Oddone e de Enrico Berlinguer e 

adaptada para a América Latina baseada em formulações de Asa Cristina Laurell e 

Mariano Noriega, no México, e Cristina Possas e Anamaria Tambellini, no Brasil, nas 

décadas de 1970 e 1980 (p. 2). 
 

Para o Brasil, com relação aos novos estudos, movimentos políticos e sociais, a 

incorporação das ciências sociais nos estudos foi um salto qualitativo, permitindo uma melhor 

compreensão da complexidade que envolve as questões relacionadas à saúde dos trabalhadores. 

As pesquisas na área das ciências sociais incorporaram o conceito marxista de processo de 

trabalho, apropriado como uma categoria explicativa central do desgaste dos trabalhadores 

(Frias Junior, 1999; Strausz et al., 2019).  

Gomez e Costa (1997) afirmam que, para formular uma política efetiva de saúde do 

trabalhador, é necessário compreender diversas condicionantes da saúde e da doença, 

especificamente para o setor público, nas esferas municipal, estadual e federal, consolidando 

ações de saúde do trabalhador com abrangência da vigilância à assistência, com sentido amplo 

de atuação. Os autores ainda destacam que “por Saúde do Trabalhador compreende-se um corpo 

de práticas teóricas interdisciplinares – técnicas, sociais, humanas – e interinstitucionais, 

desenvolvidas por diversos atores” (Gomez & Costa, 1997, p. 25). Esses atores12 ocupam 

lugares sociais distintos e são informados por perspectivas comuns para atender a classe 

trabalhadora, considerando o conjunto dos fatores de riscos de acordo com a perspectiva do 

trabalhador e não apenas com os interesses da empresa.  

Para Mendes e Dias (1991, p. 345), “no campo das ideias sobre saúde, predominava até 

aos anos 70, a concepção positivista de que a medicina teria ampla autonomia e estaria no 

mesmo nível que outros subsistemas” – como o econômico, o educacional e o político –, sendo 

supostamente capaz de transformar a sociedade por qualquer um desses setores. Diante desse 

panorama, surgiram críticas sobre o processo saúde-doença e a concepção dos efeitos negativos 

da medicalização e do caráter ideológico, presentes nas instituições médicas.  

A saúde do trabalhador merece destaque para avançar além da ideia reducionista saúde-

doença. Assim, é preciso que os agentes multidisciplinares contemplem dois planos de análise: 

 
12 Profissionais como médicos, psicólogos, técnicos de segurança do trabalho e outros profissionais, formando 

uma equipe multidisciplinar visando maior efetividade nas seguintes áreas: ambiente de trabalho, trabalhadores, 

impactos ambientais e áreas de riscos a que a população esteja exposta sob responsabilidade da empresa. 
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o contorno social, político, econômico e cultural das relações e o espaço do trabalho; e as 

características dos processos do trabalho (Gomez & Costa, 1997; Mendes & Dias, 1991). 

No Brasil, na Era Vargas, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)13 promoveu a 

inclusão social de trabalhadores. O período foi caracterizado por mudanças nas configurações 

das relações do trabalho com o capital, contexto que não perdurou com o surgimento do novo 

regime, devido à queda da ditadura getulista, e pouco serviu como momento de reafirmação das 

forças organizativas populares da sociedade civil (Duriguetto, 2007; Franco, Druck, & 

Seligmann-Silva, 2010).  

 Em 1970, foram criados os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT), instituídos em 1978. Segundo Gomez e Costa (1997, p. 23), esses serviços, 

“com algumas exceções, desviam-se da função de reconhecer, avaliar e controlar as causas de 

acidentes e doenças”. Somente a partir de 1980, surgiu o cuidado com a saúde dos 

trabalhadores, envolvendo a saúde pública no Brasil. Antes, a responsabilidade da assistência à 

saúde do trabalhador era atribuição da Previdência Social e das empresas (Sato, Lacaz, & 

Bernardo, 2006). Com a nova redemocratização do país e a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em 1988, a sociedade passou a viver mais democraticamente. 

Assim, pela Constituição de 1988, se constitui o direito social (Artigos 6º e 196 da Constituição 

da República Federativa do Brasil, 1988).   

As mudanças no contexto brasileiro sobre a saúde do trabalhador, na década de 1980, 

foram marcadas pela luta dos direitos sociais. Para Duriguetto (2007, p. 170), essas mudanças 

também foram consequência da “democratização política e de ampliação das lutas por direitos 

sociais, que se desenvolveu em concomitância com uma grande ‘crise’ expressa pela recessão 

econômica, desemprego e agravamento de deteriorização das condições de vida”.  

Atualmente, ao que concerne à saúde dos trabalhadores, estudos e notícias têm revelado 

quadros alarmantes. Antunes (2015b, p. 11) destaca setores como “energia elétrica, extração e 

refino de petróleo e . . . siderurgia, mas este quadro se amplia também para os professores, 

trabalhadores de call center e telemarketing”. São destaques do trabalho e saúde dos professores 

no Brasil, os estudos de Paparelli (2009), Souza e Leite (2011), Dalagasperina e Monteiro 

(2014), Silveira, Enumo e Batista (2014) e Araújo, Pinho e Masson (2019). 

 

 
13 CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de 

trabalho, tendo sido aprovada e promulgada por Getúlio Vargas. O decreto traz as leis trabalhistas, descrevendo 

obrigações da empresa e as garantias dos funcionários (Decreto-Lei n. 5.452, 1943). 
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2.1 Concepções da saúde do trabalhador 

 

Para melhor nos aprofundarmos na temática da saúde do trabalhador, inicialmente, é 

necessário compreender o que é saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1946)14 define 

o termo como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo apenas 

na ausência de doença ou enfermidade.  

Ao discorrer sobre trabalho e saúde, Laurell (1982) trabalha os conceitos de saúde e 

doença como um processo de caráter histórico e social, compreendendo o ser humano como ser 

social, com a formação objetivada pela construção das relações sociais no trabalho, a moradia 

e a respectiva base social em que vive. Logo, é preciso pensar em saúde e doença como um 

processo de relações e inferências sociais, sem descartar ações políticas e econômicas 

vivenciadas pelas pessoas. Com relação às características históricas e sociais do trabalho e da 

saúde, trata-se de “concepções teóricas que não dão conta da multiplicidade e complexidade da 

constituição do humano e do seu psiquismo, perspectivas reducionistas na compreensão do 

processo saúde/doença mental e fragmentação do campo psicológico” (Jaques, 2007, p. 114). 

Dejours (2015), psiquiatra e psicanalista, segue o mesmo raciocínio, destacando que tal 

sofrimento está nas mudanças do ambiente do trabalho, que variam com o tipo de organização 

do trabalho e o próprio ambiente. Tal situação se torna a porta de entrada para a doença, através 

de descompensações mentais ou doenças somáticas por motivo das regras elucidadas.  

A compreensão do estado de bem-estar biopsicossocial em relação à saúde do 

trabalhador motivou a inserção da psicologia e da psiquiatria no campo da saúde ocupacional, 

abrindo-se um conjunto variado de possibilidades de atuação desses profissionais, 

principalmente em relação à compreensão do nexo causal entre o trabalho e o adoecimento 

mental. Assim, a psicopatologia da precarização do trabalho se configura em novo âmbito dos 

estudos da saúde mental relacionada ao trabalho (Franco et al., 2010; Jacques, 2007).  

A saúde ocupacional ou do trabalhador avança para além do bem-estar, situação que 

pode ser observada no Brasil pela Portaria 1.339 (1999) do Ministério da Saúde15, que dispõe 

de uma lista de doenças relacionadas ao trabalho para ser adotada como referência dos agravos 

 
14 Texto do documento elaborado em Nova Iorque em 22 de julho de 1946, em um único exemplar, feito em língua 

chinesa, espanhola, francesa, inglesa e russa, sendo cada um dos textos igualmente autêntico. Os textos originais 

serão depositados nos arquivos das Nações Unidas. O texto na íntegra consta na Biblioteca Virtual de Direitos 

Humanos – Universidade de São Paulo – USP (www.direitoshumanos.usp.br). 
15 Portaria n. 1.339, de 18 de novembro de 1999, seguindo a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 220, 

de 05 de maio de 1997, que recomenda ao Ministério da Saúde a publicação da Lista de Doenças relacionadas ao 

trabalho (Portaria n. 1.339, 1999). 
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originados do processo envolvendo o trabalhador. Essa lista também apresenta os fatores de 

risco de natureza ocupacional e saúde do trabalhador. 

Nesse contexto, é necessário identificar o nexo causal dos fatores ditos como riscos de 

natureza ocupacional. No Brasil, além da lista oferecida pela Portaria 1.339 (1999), é possível 

identificar escalas de transtornos mentais dos trabalhadores reconhecidos pela Saúde Mental 

Relacionada ao Trabalho (SMRT )16. Para Franco et al. (2010), “é possível identificar a escala 

de um conjunto de transtornos mentais que tem sido reconhecido nos estudos de SMRT, em sua 

relação à violência contida na precarização social e do trabalho” (p. 239). 

Tal categorização fundamenta-se em estudos clínicos e sociais realizados no Brasil e em 

outros países como objeto de revisão e sistematização atuais. Para as autoras, incluem-se nesses 

estudos quadros depressivos, esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), estresse pós-

traumático, dependências alcoólicas e de outras substâncias. Essas condições também são 

apontadas nos seguintes estudos do trabalho e saúde de professores: Araújo e Carvalho (2009); 

Batista, Carlotto, Coutinho e Augusto, (2010); Carlotto, Librelotto, Pizzinato e Barcinski 

(2012) e Dalagasperina e Monteiro (2014).  

A SMRT volta-se para a violência e precarização social do trabalho, com necessidade 

de aprofundamento nos estudos sobre a temática saúde dos trabalhadores. Para esse 

aprofundamento, Dejours (2015), Jaques (2007) e Laurell (1982) destacam que são necessárias 

pesquisas que questionem a saúde para além do bem-estar e a análise dentro do contexto social, 

a partir da psicologia, pelo seu arcabouço teórico dos fatores de risco, abordando o que Franco 

et al. (2010) consideram como grupos de estudos necessários, dentro do nexo causal envolvendo 

a precarização social por estudos clínicos.  

Também são apontadas como agravos à saúde do trabalhador as Lesões de Esforços 

Repetitivos (LER), temática que também faz parte do campo da saúde e que merece maior 

atenção por parte dos estudos. A peculiaridade e a manifestação dessas lesões estão intimamente 

ligadas ao diagnóstico clínico, baseado apenas na percepção do trabalhador sobre o próprio 

corpo e os respectivos sentimentos (Sato, 2001). Para Mendes e Dias (1991), além das doenças 

clássicas relacionadas ao trabalho, como a intoxicação pelo chumbo, benzeno, mercúrio e 

silicone, também devem ser consideradas outras enfermidades contemporâneas, como 

problemas de voz, condições osteomusculares, postura física e Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho (DORT). 

 
16 Segundo Seligmann-Silva (2011, p.40), “a relação entre saúde mental e trabalho constitui o objeto dos estudos 

da Saúde Mental Relacionada ao Trabalho (SMRT) considerado a unicidade corpo-mente, que torna saúde geral e 

mental indissociáveis”. 
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Cabe ressaltar que os professores não estão isentos das diversas doenças relacionadas 

ao trabalho. Ao contrário, vários estudos destacam situações envolvendo o trabalho e agravos 

à saúde dos professores, denunciando as condições desgastantes enfrentadas por esses 

profissionais (ver Araújo et al., 2019; Assunção & Oliveira, 2009; Castro & Souza, 2012; 

Dalagasperina & Monteiro, 2014; Paparelli, 2009; Silva-Macaia et al., 2015; Souza & Leite, 

2011).  

A seguir será apresentado um breve contexto de ordem psicológica e patológica do 

campo trabalho e saúde dos trabalhadores envolvendo a saúde mental. A abordagem 

desenvolvida respeitará não a perspectiva da instituição, mas sim o prisma de adoecimento dos 

trabalhadores pelo processo do trabalho. 

 

2.2 Relação entre trabalho e saúde mental 

 

Diversos pesquisadores analisaram o trabalho pela perspectiva psicossocial, 

debruçando-se sobre as implicações e sentido do trabalho. Dentre esses, alguns autores que 

abordam as interrogações que envolvem a construção, a resistência e o sofrimento no trabalho 

merecem destaque: Dejours (2015); Duriguetto (2007); Franco et al. (2010); Sato (2009) e 

Seligmann-Silva (2011). Assim, o avanço com uma série de estudos e pesquisas desenvolvidas 

recentemente mostram conquistas de novos espaços, documentando a “psicologia não escrita”17 

(Sato, 2009).  

Nesses novos espaços, a psicologia não escrita passou a emergir com novidades para o 

trabalho e saúde mental, campo que envolve a subjetividade nas relações que até então não 

eram reveladas. Novos estudos destacam que o trabalhador está exposto aos agravos do 

ambiente e de relações, o que é responsável pelo adoecimento mental do profissional. A esse 

respeito, Franco et al. (2010) afirmam que se trata “de uma dimensão do processo de 

precarização que leva à desestabilização dos estáveis, à perda dos referenciais de produção 

social do trabalho” (p. 321).  

As mudanças no processo produtivo, reclassificações e novas titulações no ambiente de 

trabalho elevam a insegurança e a instabilidade do profissional, gerando transtornos mentais. A 

função do trabalhador nessas condições o proíbe de seus desejos e ações próprias. A vontade 

geral é “colocada como um freio e, no limite, como uma repressão às ações sociais, políticas e 

 
17 “Psicologia não escrita” é uma expressão utilizada pela autora Leny Sato no artigo “Trabalho: Sofrer? 

Construir-se? Resistir?”, publicado em 2009, para explicar o que até então era subjetivo e não escrito, ou seja, 

situações subjetivas que até então eram faladas, executadas e não registradas (escritas). 
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econômicas das vontades particulares” (Duriguetto, 2007, p. 42). A autora ainda afirma que a 

virtude para o trabalhador só acontece quando este atua contra seu interesse particular, 

permanecendo em constante vigilância ética em torno de suas ações, por não separar o singular 

do universal ou o público do privado. Assim, a vontade geral já não significa a potencialidade 

da vontade particular, mas sim a do dever moral de construção por contrato. 

O autocomprometimento da moral do trabalhador fala mais alto. Ele confronta os 

valores pessoais, ao mesmo tempo que ocorre a cobrança por negar as vontades próprias, 

valores pessoais, interesses particulares e a ética pela separação entre o singular, público e o 

universal privado. Essa tensão emocional eleva o nível de estresse e de angústia dos 

trabalhadores, que passam a adoecer frente ao processo da sensação de impotência. Esse 

contexto amplia a precarização do trabalho, responsabilizando o trabalhador e extraindo sua 

vontade própria.  

Ao trabalhador são impostas metas inalcançáveis, além de um ritmo intenso de trabalho, 

somado à intensificação do controle e/ou da instrumentalização. A situação torna-se doentia e 

insustentável, gerida pelo medo da demissão e aumentando a culpabilização. 

Consequentemente, há estresse no ambiente de trabalho, levando os funcionários ao desgaste 

físico e mental (Franco et al., 2010). Todo esse processo sufoca o trabalhador e inibe suas 

possibilidades de ser pela própria vontade. Nas palavras de Duriguetto (2007), “a pessoa de 

sente ameaçada eticamente, reprimindo aquilo que gostaria de fazer!” (p. 42).  

Considerando essa intensificação e o controle dos funcionários, Jacques (2007) lembra 

que a “psicologia se consolida com o objetivo de medir as diferenças individuais na busca do 

‘homem certo para o lugar certo’ com o propósito de aumentar o rendimento dos trabalhadores” 

(p. 114). Por esse caminho foram desenvolvidos métodos e técnicas psicológicas de seleção na 

contratação ou alocação, valorizando posteriormente os níveis dos métodos para o treinamento 

e a avaliação de desempenho. Desse modo, as diferentes escolas de administração recorrem aos 

conhecimentos da psicologia para sustentar seus princípios, implementando ações de 

classificação dos trabalhadores para melhor desempenho, como demonstrado nas seções iniciais 

desta pesquisa. Consolidam a noção de organização enquanto entidade ontológica e como 

objetivo da psicologia, criando um conceito conhecido como psicologia organizacional (Jaques, 

2007). 

As ideias das escolas da administração e da psicologia conjugam-se a partir de seus 

métodos específicos para a produção com o principal objetivo de extrair o suprassumo do 

trabalhador e da força da mão de obra, utilizando-se da capacidade de compromisso e 
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comprometimento sob a responsabilidade do próprio trabalhador em relação a suas ações, 

objetivos e metas inatingíveis. Vale ressaltar que não se trata aqui de fazer culpabilização, mas 

de reunir reflexões sobre o adoecimento mental no trabalho pela forma como são desenvolvidas 

as organizações do trabalho e as reestruturações nas empresas, cujo foco principal é o menor 

custo com uma maior lucratividade, a partir das teorias da administração associada a psicologia.  

Por outro lado, apoiada nos trabalhos sociológicos, a tradição da psicologia do trabalho 

tem resgatado a inclusão das “linhas da vida” que, transpassando o trabalho contemporâneo, 

surge com uma nova consistência do sujeito (Clot, 2007). Analisar a organização do trabalho 

por essa lente – a do trabalhador como indivíduo – exige atenção para as diferenças que 

precisam ser exploradas e analisadas entre as condições de trabalho e saúde mental.  

Para Seligmann-Silva (2011), “a diferença fundamental reside nos objetivos de seus 

estudos: no caso da organização do trabalho, o desígnio é a produção; no caso da SMRT, é a 

saúde” (p. 94). Embora atuem em esferas distintas, deve-se sempre considerar – em qualquer 

uma dessas linhas – que o trabalho e as ações têm adoecido mentalmente os trabalhadores. A 

autora ainda ressalta que a relação entre a organização do trabalho e a SMRT pode ser apontada 

principalmente em relação a três importantes itens: 

a) inexistência das fronteiras precisamente definidas entre o estado de saúde e a situação 

do estado de doença; 

b) o fato de que os processos que envolvem o desgaste mental dos funcionários podem 

acarretar insucessos para a eficácia organizacional, como é o caso do presenteísmo, que 

ocorre quando o funcionário – segundo a ótica gerencial – está presente, mas não é 

produtivo; 

c) necessidade que se impera nas propostas organizacionais com conhecimento dos riscos 

mentais que decorrem de aspectos da organização. Mesmo diante da situação se impõem 

metas inalcançáveis.   

 

Esses itens demonstram quais são as atenções necessárias para o processo de 

organização do trabalhado, que refletem diretamente nos trabalhadores, emergindo potenciais 

psíquicos que acarretam fatores de riscos e agravamentos da saúde. Para Clot (2007), a 

importância de analisar os aspectos organizacionais corretos pressupõe a transformação das 

ações dos participantes, de modo que o trabalho precisa fazer sentido para aquele que o executa. 

Além disso, o sentido e as atribuições de valores precisam ser vinculados à necessidade do 

trabalhador em ter uma vida pessoal e mais livre (Clot, 2007). A construção do sentido precisa 

ser realizada por meio das próprias decisões do trabalhador, interligando de maneira mais 
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amena a vida pessoal e o trabalho. “A insignificância vivida das situações de trabalho não pode 

relacionar-se tão-somente com as propriedades do trabalho. Ela resulta sempre da 

impossibilidade em que se encontra o sujeito de convocar a pluralidade de seus lugares” (Clot, 

2007, p. 57).  

Mediante essa situação, o trabalhador se desdobra para suportar a carga que lhe é 

atribuída e busca o seu lugar no trabalho como sujeito de atividades interligadas, desenvolvendo 

o conhecimento doloroso e decisivo do real. Essa situação é entendida como aquilo que, na 

organização do trabalho e nas tarefas, resiste às suas competências, à sua capacidade e ao seu 

controle. Trata-se, portanto, de uma experiência de caráter subjetivo, que atribui à 

psicodinâmica do trabalho seu objeto (Clot, 2007). 

A situação do reconhecimento doloroso do trabalhador pode ocorrer pela inadequação, 

adaptação ou esvaziamento do sentido por meio da violentação de uma economia 

psicossomática, singular para cada funcionário. A organização do trabalho, associada ou não às 

condições do ambiente físico, químico e biológico do trabalho, frequentemente desrespeita os 

imperativos do corpo (Seligmann-Silva, 2011). 

Os posicionamentos de Clot (2007) e Seligmann-Silva (2011) sobre a relação entre 

trabalho e saúde mental são fatídicos quanto ao adoecimento e o desgaste mental. Uma das 

principais causas dos agravos à saúde do trabalhador nesse processo consiste na junção das 

teorias da administração e o uso da psicologia organizando o trabalho com base na produção e 

no controle sem a participação da SMRT. Criam-se arranjos físicos para suportar menores 

gastos nas empresas, abarcando ideais em prol do acúmulo de capital, gerando, ao mesmo 

tempo, o adoecimento psíquico dos trabalhadores.  

Seguindo o foco desta pesquisa, relacionado ao trabalho dos professores da rede pública, 

será apresentado no próximo capítulo o histórico educacional e suas concepções, 

compreendendo o percurso da educação, suas transformações e políticas educacionais no 

processo de trabalho dos professores. 
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3 CONCEPÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

Na atual situação das políticas públicas, as mudanças remetem a dúvidas e perspectivas 

negativas para o futuro. Esse processo implica, necessariamente, na transformação de sua 

bagagem ideocultural da crise capitalista da atualidade. Gramsci recolhe de Marx a ideia de que 

os homens constroem sua história, mas não a constroem nas condições que escolheram, 

podendo suas atitudes, muitas vezes, ser controladas por aquilo que lhes escapa e que lhes é 

estranho (Azanha, 1991; Duriguetto, 2007). 

Para Freire (2003), a vocação ontológica do homem é de ser sujeito e não objeto. 

Portanto, deve-se estabelecer a relação dialética com o contexto da sociedade à qual se destina, 

quando se integra em um ambiente que oferece garantias especiais ao homem através de seu 

esvaziamento. A construção das condições educacionais exige habilidades que envolvem a 

subjetividade na relação educacional.  

No campo da educação e das políticas públicas educacionais, “não é possível descartar 

as questões da subjetividade. Elas colocam-se inicialmente na relação educacional: seres 

humanos aprendendo com seres humanos, em condições sociais e psicossociais” (Gatti et al., 

2011, p. 26). Assim, para entender a relação entre a política educacional e a educação, é preciso 

resgatar o caráter histórico das políticas educacionais baseadas nas produções dos saberes. Para 

compreender o processo de formação educacional, adquirindo critérios para o desenvolvimento 

humano social e psicossocial, cabe retomar o contexto da cultura escolar e as experiências do 

processo aculturado nas diversas apropriações adaptativas, até a criação de padrões nos 

comportamentos dos professores. 

Faria Filho; Gonçalves; Vidal & Paulilo   (2004) destaca a necessidade de renovação 

das metodologias educacionais através de novas práticas de pesquisa na área, sugerindo a 

necessidade de maior debate sobre a educação, devido à crescente preocupação com a temática 

da cultura difundida inicialmente no seio de uma intelectualidade marxista. Segundo os autores, 

cada vez mais se interrogava sobre as práticas culturais e educacionais com objetivos 

constitutivos da sociedade e não somente como produtos das relações socioeconômicas. 

 

3.1 Contexto histórico da educação no Brasil 

 

            Julia (2001) destaca que a análise histórica da cultura envolvendo a escola deve 

considerar os critérios a partir dos quais os professores foram recrutados em seus níveis 

escolares. Assim, é possível compreender o processo educacional e as políticas públicas 
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educacionais na prática e no desenvolvimento dos professores e alunos. A seguir, apresentam-

se algumas concepções históricas da educação e políticas educacionais no Brasil. 

O Quadro 1 traz um breve recorte do histórico da educação no Brasil, de 1.500 até a 198818, 

permitindo uma melhor compreensão do percurso educacional no país até a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

 

Quadro 1 - Mudanças educacionais no Brasil 

PERÍODO MUDANÇAS  

1500 Primeiros registros da educação pelos jesuítas com o descobrimento do Brasil. 

1500 – 1549 Primeira missão de ordem religiosa no Brasil, chefiada pelo padre Manuel da 

Nóbrega. 

1549 – 1759 Expulsão dos jesuítas e adoção das reformas pombalinas, passando a instituição do 

ensino laico e público a partir das aulas régias. 

1759 – 1772 Implantação do ensino público oficial no Brasil, mantendo o ensino religioso nas 

escolas. 

1798  Seminário (sobre ideias iluministas) de Olinda por iniciativa do bispo Azeredo 

Coutinho. 

1808 – 1810 Dom João VI abre as Academias Militares. 

1822 São criadas propostas para educação na Assembleia Constituinte, inspiradas nos 

ideais da Revolução Francesa. 

1827 É aprovada a primeira lei sobre o ensino elementar.  

1834 Foi criada uma reforma que deixava o ensino elementar, secundário e de formação 

dos professores ao encargo das províncias. 

1889 Instauração da república com mudanças educacionais, mas com os princípios de 

centralização, formalização e autoritarismo. 

1920 – 1930 Surgimento do Escolanovismo, de iniciativa de liberais democráticos, com a 

fundação da Associação Brasileira de Educação. 

1930 Início da Era Vargas, com reformas educacionais mais modernas.  

1932 – 1934 

Com o Conselho Nacional de Educação e a Constituição de 1934, se deu a 

incumbência de criar o Plano Nacional de Educação. Os intelectuais Lourenço Filho, 

Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira assinaram o “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”. 

1946 Fim do Estado Novo, surgindo a Constituição de 1946, que trouxe a gratuidade para 

o ensino primário. 

1961 Promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 4.024/61. 

1964 Golpe militar que encerrou o governo de João Goulart. O povo brasileiro passou a 

sofrer com o aumento do autoritarismo pelo regime militar. 

1988 Retomada democrática, com destaque para a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 e criação do Conselho Nacional de Educação lei 9.131/1995. 

Fonte: Adaptado de Araújo (2002). 

  

 
18 O recorte histórico foi realizado até 1988, devido à retomada da democracia nesse ano, com destaque para a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e criação do Conselho Nacional de Educação lei 

9.131/1995 (Araújo, 2002). 
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Do descobrimento do Brasil, em 1500, até o ano de 1549, temos o ensino por ordem 

religiosa. De 1549 a 1759, observa-se uma das principais mudanças: o rompimento com a 

instituição religiosa e a implementação de as aulas régias através do ensino laico e público. A 

partir de 1759, se instituiu oficialmente o ensino público no Brasil, mas só quase dois séculos 

depois (em 1946), a Constituição garantiu a gratuidade do ensino primário. A criação da Lei 

4.024, a primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, também pode ser considerada 

um importante marco na história da educação no Brasil. 

Em 1900, os republicanos decidiram pela inserção da leitura francesa nos manuais de 

leituras primárias (Chartier, 2005) para que o povo pudesse partilhar as referências do 

patrimônio francês, como a língua, a prática e a literatura. E, no mesmo ano, como segunda 

situação para alunos considerados “bons”, foram criadas bolsas nos liceus burgueses nas escolas 

primárias superiores. Só a partir do século XX, os pedagogos progressistas voltaram-se para a 

democratização dos estudos, para que que os filhos do “povo” tivessem o acesso a essa cultura, 

“da qual eles estavam injustamente privados, já que ela parecia a todos a única cultura válida” 

(Chartier, 2005, p. 13). 

Martins (2005) destaca que, em 1930, visando que os alunos tivessem oportunidades 

iguais em todos os lugares do país, Lourenço Filho iniciou um movimento para a unificação 

dos métodos e não das pessoas. Entretanto, devido à pressão da política e da elite brasileira, 

essa proposta não foi adiante e não se atingiu a igualdade escolar para todos. Já 1968, teve início 

uma tomada de consciência da geração de professores progressistas, que “militaram por uma 

escola democrática, lutaram pela ‘abolição dos privilégios’ culturais, sonharam que as crianças 

do povo pudessem ter direito à educação” (Chartier, 2005, p.16). 

Os movimentos educacionais dessa época foram baseados na cultura e revolução da 

necessidade de ação social, a partir da promulgação da primeira Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), conquistada com muita luta pelos professores progressistas. Assim, a cultura 

sob o forte regime militar foi rompida, permitindo o avanço da democracia com a criação da 

Constituição Federal de 1988 e do Conselho Nacional de Educação. Ao fim da ditatura militar, 

com a redemocratização da relação Estado/sociedade, a educação no Brasil encontrava-se 

marcada por várias mudanças, retrocessos e avanços (Santos, 2017). 

Ressalta Saviani (1991) que na educação se produzem ideias, conceitos, valores, 

habilidades, atitudes e hábitos. Dentre essas produções dos saberes, da cultura, natureza e/ou o 

conjunto da produção humana, situa-se o trabalho não material com determinação e objetivo da 

formação de sujeitos pensantes, dotados de saberes com privilégios de reconhecimento dos seus 
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direitos. É dentro desse processo de trabalho e atuação dos professores nas escolas que esta 

pesquisa abarcou os conhecimentos do trabalho e saúde dos professores. 
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4  TRABALHO E SAÚDE DOS PROFESSORES 

       

Não é possível discorrer sobre o trabalho dos professores e a educação sem antes refletir, 

ainda que brevemente, sobre o homem. É necessário desenvolver um estudo filosófico-

antropológico, começando a pensar sobre nós, olhando para um núcleo fundamental que se 

sustente no processo da educação pelo viés de que esse núcleo seja a inconclusão e 

inacabamento do homem (Freire, 2003). 

A demanda de trabalho dos professores vem crescendo nos últimos anos, apresentando 

novos desafios que vão além desse núcleo fundamental sobre a reflexão de homem (Silveira et 

al., 2014). No contexto atual, os professores enfrentam sobrecarga de trabalho, assumem outras 

funções além de ensinar e possuem demandas excessivas, situação que compromete a saúde 

física e psicológica desses trabalhadores. Há uma sobrecarga de trabalho e os professores 

“trabalham em uma situação em que a distância entre a idealização da profissão e a realidade 

de trabalho tende a aumentar, em razão da complexidade e da multiplicidade de tarefas que são 

chamados a cumprir nas escolas” (Gatti et al., 2011, p. 25). Esse processo se configura pela 

extensão da jornada de trabalho e por motivo de salários: “vários estudos interpretam a extensão 

da jornada de trabalho dos professores como decorrência dos salários pouco compensadores, o 

que os leva a procurar mais um cargo, ou até dois ou mais, dependendo do nível de ensino” 

(Gatti et al., 2011, p.149). 

Para Paparelli (2009), o cenário atual da escola com multiplicidade das tarefas para os 

professores pode ser equiparado a uma unidade de produção do sistema produtivo, exigindo-se 

desses trabalhadores produtividade em nível de excelência e resultados com eficácia, como 

acontece nas empresas. Esse nível de exigência ocorre pela reconfiguração das escolas, que 

determina mudanças na atuação do professor para cumprir e atender a demanda de 

produtividade e excelência para atingir metas, precarizando o processo de trabalho. Seligmann-

Silva (2011) destaca que os sentimentos presentes nessa precarização geram emoções de 

impotência, suscitando repercussões psicossomáticas, que se projetam externamente com a 

sensação de fracasso.  

Sobre a atual situação dos trabalhadores que enfrentam desgastes no processo de 

trabalho – grupo que envolve os professores – Dejours (2015) ressalta que é preciso analisar a 

forma que reveste o sofrimento do trabalhador nesses desgastes, nas mudanças do ambiente do 

trabalho e na variação com o tipo de organização do trabalho. Trata-se de uma situação que 
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eleva e agrava sintomas físicos e doenças psicossomáticas, exigindo total atenção na 

organização e execução do trabalho (Dejours, 2005).    

O sentido empresarial de trabalho aplicado ao ofício do professor gera 

descontentamento e adoecimento, situação que pode ser comparada ao surgimento da 

autorrepressão19 (Seligmann-Silva, 2011), que é constante e se origina a partir da irritabilidade 

intensa vivenciada pelo profissional, exigindo-se esforços de autocontrole para evitar a 

instabilidade e insegurança disseminadas pela esfera laboral.  

Além de Dejours (2015) e Seligmann-Silva (2011), há também outros estudos sobre a 

questão do adoecimento de professores devido à atividade de docência. Pode-se citar, por 

exemplo, as autoras Assunção e Oliveira (2009), Castro e Souza (2012), Paparelli (2009) e 

Souza e Leite (2011). 

Essa situação de desgaste no ambiente de trabalho repercute na vida social afetiva desses 

profissionais, alcançando todos os âmbitos e reduzindo significativamente suas participações 

nos ambientes familiar, social e político. Esse isolamento social, por sua vez, acarreta novas 

vivências de mal-estar e sofrimentos psíquicos, retroalimentando o ciclo (Castro & Souza, 

2012; Souza & Leite, 2012). 

A elevada demanda de responsabilidade assumida pelos trabalhadores evoca a sensação 

de não dar conta, que é acompanhada pelo sentimento da autorrepressão e mutilação do desejo 

de trabalhar. Esta situação abre espaço para o desdobramento patológico e o sentimento da 

culpabilização em nível de fracasso (Seligmann-Silva, 2011). Essa situação ocorre com muitas 

vezes no contexto da docência, uma vez que é frequente o acúmulo de trabalho que acomete os 

professores em escolas públicas e privadas (Assunção & Oliveira, 2009, Paparelli, 2009). O 

desdobramento nas funções dos professores e o excesso de trabalho acarretam o esgotamento 

físico e mental, gerando o adoecimento desses profissionais. 

 

4.1 O processo de trabalho dos professores 

 

 
19 Termo utilizado pela autora Seligmann-Silva em referência ao funcionário que despende energia para se manter, 

mesmo descontente, em um trabalho sem sentido e desgastante, confrontando o posto real com o trabalho 

idealizado.  
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Para discorrer sobre o processo de trabalho dos professores – que envolve diretamente 

a pedagogia –, é necessário evocar o educador multicultural Paulo Freire20, que realizou a 

façanha de reunir questões locais e universais, desafiando a epistemologia e a antropologia 

moderna, influenciando a educação e o ofício de ensinar em diversos países (Barreto, 1998). 

“A educação decorre do fato de as pessoas serem incompletas e estarem em relação com o 

mundo e com as outras pessoas. São incompletas desde que nascem, quando é mais fácil 

perceber isto” (Barreto, 1998, p. 58).  

Assim, gradativamente essas formas incompletas vão sendo superadas, mas há que se 

considerar, na visão de Freire, que o ser humano passa a vida toda se modificando na busca de 

se complementar como pessoa. Para o educador, o ofício de ensinar é mais que uma profissão, 

“é uma tarefa que requer de quem com ela se compromete um gosto especial de querer bem não 

só aos outros, mas ao próprio processo que ela implica” (Freire, 1997, p. 9). Portanto, exige do 

professor o gosto especial pelo processo que o envolve, sendo necessário ter coragem para 

exercer a profissão sem desistência. “É impossível ensinar sem essa coragem de querer bem, 

sem a valentia dos que insistem mil vezes antes de uma desistência. É impossível ensinar sem 

a capacidade forjada, inventada, bem cuidada de amar” (Freire, 1997, p. 10).  

Nesse desafio encorajador, o trabalho do professor envolve o prazer da execução, 

relacionando-se ao saber mediado, transferido e reinventado entre professor e aluno – aluno e 

professor, exigindo certa ousadia para ser educador. É preciso analisar e refletir sobre os direitos 

de criar possibilidades para a alegria no ambiente de trabalho que é a escola. Para Freire (1997): 

O processo de ensinar, que implica o de educar e vice-versa, envolve a 

“paixão de conhecer” que nos insere numa busca prazerosa, ainda que nada fácil. Por 

isso é que uma das razões da necessidade da ousadia de quem se quer fazer professora, 

educadora, é a disposição pela briga justa, lúcida, em defesa de seus direitos como no 

sentido da criação das condições para a alegria na escola (p. 11).   

  

 Através de sua ousadia, o professor reúne forças para executar essa profissão 

desafiadora aos que buscam ser educadores. O desafio se entrelaça ao novo contexto da escola 

com as mudanças e reestruturação produtiva, influenciadas pelos fatores políticos, exigindo da 

escola uma nova gestão vinculada ao nível de excelência de resultados (Gatti & Barreto, 2009). 

É preciso analisar esse contexto sem demagogia e romantismo, considerando o quanto o desejo 

de educar exige o gosto especial do professor, fundindo-se, ao mesmo tempo, ao acúmulo de 

 
20 Paulo Reglus Neves Freire, nascido em Recife, em 19 de setembro de 1921, educador, pedagogo e filósofo 

brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o 

movimento conhecido como pedagogia crítica. Considerado o patrono da educação brasileira (Barreto, 1998). 
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funções que distanciam esse gosto especial da bruta realidade. Portanto, partindo de uma visão 

mais realista da profissão, a vontade e o gosto especial do professor não são suficientes para 

uma interação de qualidade entre professores e alunos, sendo essencial que haja um ambiente e 

condições dignas que favoreçam a profissão.  

As mudanças de reestruturação do Estado afetam diretamente as insatisfações dos 

professores, quanto ao acúmulo de funções, metas e índices com cobranças. Essa situação 

exaure o professor, que perde a vontade e o gosto especial. Como destaca Paparelli (2009, p. 

14), “a reestruturação produtiva e as mudanças no mundo do trabalho, a ascensão do 

neoliberalismo e a reconfiguração do papel do Estado em tempos de globalização da economia 

ganharam materialidade expressiva na década de 1990”. Para Navarro e Lourenço (2013, p. 

461), essas mudanças são caracterizadas “por fatores políticos, econômicos e sociais 

historicamente constituídos, os anos que se seguiram a partir da década de 1990, contribuíram 

para que o movimento sindical se desapercebesse dos reais interesses da classe trabalhadora”.  

As mudanças e reestruturações que assolaram os trabalhadores atingiram diretamente a 

educação e a classe dos professores. Segundo Paparelli (2009, p.15), a “característica do 

neoliberalismo atinge em cheio a educação: a defesa do Estado mínimo como forma de 

dinamizar a economia, já que o mercado, ao contrário das atividades do setor público ou estatal, 

é visto como eficiente, produtivo, econômico”. Em relação ao cenário econômico, as mudanças 

favoreceram o elitismo neoliberal, uma vez que as relações são concebidas na diretiva do 

entendimento à primeira vista como lugar de ocupação da expressão e conciliação de pequenos 

grupos com interesses na pluralidade (Duriguetto, 2007).  

À medida que essas mudanças foram acontecendo, a escola pública passou por um 

processo de sucateamento e degradação, com o aumento da precarização do trabalho do 

professor. Ao mesmo tempo, entraram em ascensão as escolas e faculdades privadas com apoio 

do Estado, através de liberações financeiras e autorizações de funcionamento (Duriguetto, 

2007; Gatti & Barreto, 2009; Paparelli, 2009). Nesse processo, o Estado se eximiu de 

preocupações com a educação, criando programas como escola da família21. Com esses 

programas, “o Estado desincumbe-se da responsabilidade pela gestão executora dos serviços, 

que é descentralizada, ao mesmo tempo em que centraliza a formulação e o controle sobre os 

resultados” (Paparelli, 2009, p. 15).  

 
21 Criado em 2003 pela Secretaria da Educação, o Programa Escola da Família proporciona a abertura de escolas 

da rede estadual de ensino aos finais de semana, tendo como objeto principal o desenvolvimento da cultura de paz, 

tanto dentro das instituições quanto em seu entorno, proporcionando a seus participantes um ambiente acolhedor 

e repleto de oportunidades que ampliam o capital cultural de quem ali esteja (FDE, n.d.).  
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Nesse contexto de mudanças, a situação de precarização dos professores se torna 

alarmante. Segundo Gatti e Barreto (2009, p. 17), no Brasil, “do total dos empregos registrados 

em 2006, 8,4% deles se destinavam a professores conforme informa a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS)22, sendo que, quanto ao volume de emprego os professores se 

situavam no terceiro lugar no ranking de subconjuntos de ocupações, apenas precedidos por 

duas categorias reconhecidas como grandes absorvedoras de mão-de-obra”. 

Em consulta mais atual nos dados da RAIS, foi possível verificar que, em 2017, do total 

de empregos registrados, o percentual de professores diminuiu para 6,45% (Brasil, 2017), 

mostrando que houve uma redução de 1,95% de 2006 até 2017. Esses dados refletem a 

diminuição do número de professores registrados, à medida que aumenta a contratação de 

temporários.   

Para confirmar os resultados encontrados por Gatti e Barreto (2009) e em nossa pesquisa 

mais atual nos dados da RAIS, buscamos a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Em 

um primeiro contato, realizado por correio eletrônico, as informações nos foram negadas, sendo 

necessária uma solicitação através da Lei 12.527/201123. A seguir, serão representados os dados 

da Secretaria da Educação sobre o contingente e as respectivas comparações entre os anos de 

2018 e 2019.  

A Figura 1 traz uma tabela com o número de servidores da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo referente ao contingente de fevereiro/2018, incluindo profissionais 

afastados e em licenças. Dentre os servidores, 193.463 são docentes divididos nas seguintes 

categorias: permanentes efetivos (131.800); categoria “F” (41.065); estável (161); 

CLT/CAT.“L” (1); temporários (18.001); comissão (53) e designação (2.382).  

A Figura 2 traz os dados referentes ao contingente de março/2019, incluindo os 

profissionais afastados e em licenças. Para o ano seguinte, do total de servidores, 191.919 são 

docentes divididos em cargos permanentes efetivos (122.126); categoria “F” (35.901); estável 

(93); CLT/CAT.“L” (1); temporários (31.254); comissão (42) e designação (2.502). A 

comparação entre as figuras permite compreender que ao longo de um ano houve mudanças 

drásticas, com novas contratações em categorias consideradas “inferiores”. Comprova-se, 

portanto, o aumento dos professores temporários, o que implica em maior precarização dos 

docentes.   

 
22 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS): informações do Ministério do Trabalho e Emprego em 2017 

sobre a Evolução do Emprego do Caged por setor de atividade econômica.  
23 Lei 12.527/2011 de 18 de novembro de 2011, que garante o acesso a informações. Segundo essa lei, os 

interessados poderão apresentar pedidos de acesso a informações aos órgãos e entidades, sendo necessário que 

haja a identificação do requerente na solicitação (Lei 12.527, 2011).  
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Figura 1 - Contingente da educação do estado de São Paulo referente a fevereiro de 2019 

 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – Cadastro Funcional da Educação (2019a). 

 

Figura 2 - Contingente da educação do estado de São Paulo referente a março de 2019 

 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – Cadastro Funcional da Educação (2019b). 

 

Entre 2018 e 2019, há uma diferença grande no número de professores efetivos, que 

passou de 131.800 para 122.126, o que implica em uma redução de 9.674. Essa diferença é 

compensada com a contratação de professores temporários, uma vez que essa categoria 

aumentou de 18.001 profissionais em 2018 para 31.254 em 2019, ou seja, foram contratados 

13.253 novos professores temporários para compensar a redução dos efetivos.  

Quando consultada sobre o motivo dessa situação, a Secretaria do Estado informou que 

houve grande número de afastamento e aposentadorias dos professores efetivos, sendo realizada 

a contratação de professores temporários por necessidade emergencial. Porém, a secretaria não 

forneceu maiores informações sobre como se deu esse processo. 

Entretanto, foi possível analisar no decorrer desta pesquisa, que esse tipo de contratação 

torna a mão de obra mais barata, ou seja, os professores temporários são contratados sem 

benefícios e sem as outras remunerações que lhes seriam de direito, caso fossem contratados 

por meio de concurso público. Essa precarização do trabalho dos professores é evidente no setor 

público, por meio da existência de classificações dos professores por categorias com suas 

respectivas especificidades (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Categorias dos professores da rede pública do estado de São Paulo 

Categorias Descrição 

Categoria A 
Efetivos, titulares de cargo contratados por meio e concurso 

público.  

Categoria P Professor Estável pela Constituição. 

Categoria OFA – Categoria F 
Docentes estáveis. São professores que tinham aulas atribuídas em 

(02/06/07) data da LC 1.010/2007. 

Categoria OFA – Categoria L 
Docente com aulas após (02/06/07) LC 1.010/2007 e antes de 

(17/07/09) LC 1.093/2009. 

Categoria OFA – Categoria O 

Docente candidato à admissão após a publicação da LC 1.093/2009, 

ou seja, o professor já contratado, com aulas (temporário). Não 

possuem os mesmos benefícios da categoria A, inclusive não 

podem participar do IAMSPE (Plano de Saúde do Servidor). 

Categoria OFA – Categoria V 
Docentes contratados como eventuais, sem aulas atribuídas (após 

Lei 1.093/2009). 

Fonte: Adaptado de PEBSP (n.d.). 

   

Os professores são classificados em até seis categoriais, situação que merece destaque 

pela nefasta precarização que ocorre por meio da fragmentação e classificação da profissão. 

Assim, o absurdo do enquadramento dependerá da situação em que o professor se encontra. Se 

for concursado, poderá assumir a categoria “A”. Caso se beneficie da estabilidade 

constitucional, assumirá categoria “P”. As demais categorias dependem da quantidade de aulas 

ministradas e atribuídas durante a carreira profissional no magistério computadas a partir do 

primeiro contrato. 

Essa classificação fragmenta e desvaloriza o trabalho, gerando insegurança e 

instabilidade, como confirmam os resultados desta pesquisa. Essa é a situação atual dos 

professores, ou seja, apenas os efetivos (categoria A) têm garantia de atribuições, do trabalho e 

dos benefícios. Se essa é a categoria na qual se concentra a maior parte das lutas por melhores 

salários e condições, pode-se imaginar as condições degradantes das demais categorias, 

consideradas inferiores.  

Para se ter uma ideia, as entrevistas realizadas nesta pesquisa mostraram que, nas 

categorias “O” e “V”, dependendo da quantidade de aulas, o professor precisa arcar com os 

custos de transporte, alimentação, materiais, sendo necessário estar sempre disponível no prazo 

estabelecido pela escola. A esse respeito, Paparelli (2009) destaca que os professores que não 

se enquadram na categoria “A”, aceitam qualquer classificação, sujeitando-se, por exemplo, às 

categorias “O” ou “V”, considerados eventuais, para não ficar sem aulas. Esses profissionais 

ainda se esforçam na busca de algum sentido no trabalho sem a devida remuneração e 

benefícios. 
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 As análises e investigações dos dados da carreira dos professores na rede pública do 

estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Estado de São Paulo e APEOESP, revelaram a 

complexidade de entendimento do processo para seguir carreira na área da educação. Os 

professores são separados por categorias e valorizados por níveis. Aprofundando-se nessas 

investigações, foram encontradas diversas lacunas que merecem estudos mais robustos e 

sistematizações específicas sobre a carreira no magistério. Uma vez que essas condições estão 

diretamente relacionadas ao objeto de estudo desta pesquisa – o trabalho e a saúde dos 

professores –, a seguir será apresentado breve contexto da situação com as informações mais 

relevantes sobre a carreira no magistério.  

  O Quadro 3 traz a classificação e o valor hora/aula que o professor ganhava para 

trabalhar em 2014. A informação revela que o professor de educação básica I (PEB I) ganhava 

R$ 10,43 por hora/aula, com salário base de R$ 1.252,16 para 24 horas semanais, ou seja, tinha 

que trabalhar 96 horas no mês para receber essa quantia. Na época, o teto máximo, considerando 

a classificação do docente, poderia chegar a um salário base inicial de R$ 2.415,89, 

considerando-se o ano de 2014, com 40 horas semanais, ou seja, 160 horas trabalhadas no mês.  

 

Quadro 3 - Salário-base de professores da educação básica I e II do estado de São Paulo (julho/2014) 

CLASSE 
INICIAL 

HORA/AULA SALÁRIO-BASE 

Classe dos docentes (24h)   

Professor de Educação Básica I R$10,43 R$ 1.252,16 

Professor de Educação Básica II R$12,08 R$ 1.449,53 

Classe dos docentes (30h)   

Professor de Educação Básica I R$10,43 R$ 1.565,19 

Professor de Educação Básica II R$12,08 R$ 1.811,91 

Classe dos docentes (40h)   

Professor de Educação Básica I 10,43 R$ 2.086,93 

Professor de Educação Básica II 12,08 R$ 2.415,89 

Fonte: APEOESP (2018). 

 

A Lei Complementar n. 836, de 30 de dezembro de 1997, atualizada pela Lei 

Complementar n. 1.319, de 28 de março de 2018, instituiu o plano de carreira, vencimentos e 

salários para os integrantes do quadro de magistério da Secretaria da Educação, diferentes do 

que era observado em 2014 (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Correção do salário-base do quadro do magistério da Secretaria da Educação - LC 1.317/2018 

CLASSE 

INICIAL FINAL 

FAIXA/NÍVEL 

SALÁRIO-

BASE 

FEV/2018 

FAIXA/NÍVEL 

SALÁRIO-

BASE 

FEV/2018 

Classe dos docentes (12h)     

Professor de Educação Básica I 1 – I R$ 669,91 8 - VIII R$ 1.896,15 

Professor de Educação Básica II 1 – I R$ 775,50 8 - VIII R$ 2.195,04 

Classe dos docentes (24h)     

Professor de Educação Básica I 1 – I R$ 1.339,81 8 - VIII R$ 3.792,30 

Professor de Educação Básica II 1 – I R$ 1,551,00 8 - VIII R$ 4.390,08 

Professor II (em extinção) 1 – I R$ 1.421,68 8 - VIII R$ 4.024,03 

Classe dos docentes (30h)     

Professor de Educação Básica I 1 – I R$1.674,75 8 - VIII R$ 4.740,38 

Professor de Educação Básica II 1 – I R$ 1.938,75 8 - VIII R$ 5.487,60 

Professor II (em extinção) 1 – I R$ 1.777,09 8 - VIII R$ 5.030,04 

CLASSE DOS DOCENTES (40h)     

Professor de Educação Básica I 1 – I R$ 2.233,01 8 - VIII R$ 6.320,52 

Professor de Educação Básica II 1 – I R$ 2.585,00 8 - VIII R$ 7.316,80 

Fonte: APEOESP (2018). 

 

Em 2014, o professor de 24 horas com salário-base inicial PEB I ganhava R$ 1.252,16 

e passou a receber R$ 1.339,81 em 2018, uma diferença de apenas R$ 87,65 em quatro anos. 

Por outro lado, professores com nível 8 – VIII tiveram o teto máximo de salário elevado para 

R$ 7.316,80. Entretanto, ao mesmo tempo em que se determina um maior teto para a carreira, 

a lei complementar cria um artifício para o professor galgar a ascensão. Trata-se da prova do 

mérito, que deve ser realizada para que o profissional troque de nível. 

 

4.2 Plano de carreira dos professores 

 

O plano de carreira para o magistério e ascensão dos professores segue os critérios 

publicados nas Leis Complementares 836/97, 958/2004, 1.097/2009 e 1.143/2011. Mediante 

esses critérios, o plano de carreira do professor perpassa por caminhos que envolvem diversas 

possibilidades. Dentre elas, destacam-se as formações acadêmicas e seus componentes, como 

ciclos de palestras, conferências e/ou ciclos de conferências, videoconferências, congressos, 

cursos, encontros, fóruns, seminários, ciclos de estudos, simpósios, pós-graduação em área não 
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específica, pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento, extensão universitária, créditos de 

cursos pós-graduação, licenciaturas, dentre outras.  

Ressalta-se que os certificados de tais componentes ou formações podem ou não ser 

aceitos, de acorda com as regras complementares, que atribuem as pontuações (Decreto n. 

49.394, 2005).  Em outubro de 2009, o Governo do Estado de São Paulo publicou a Lei 

Complementar n. 1.097/2009, que cria o mecanismo de ascensão por promoção. Antes dessa 

lei, os professores só tinham ascensões por mecanismos evolutivos (APEOESP, 2012). 

 

Até o advento da LC 1097/2009 o professor só ganhava mais por mecanismos 

evolutivos caminhando na carreira através de cinco níveis (Níveis I, II, III, IV e V). 

Como estes estão dispostos graficamente em uma mesma linha, convencionou-se 

dizer que esta forma de evolução se dá apenas na horizontal. Então, quando se fala em 

evolução horizontal está se falando da evolução pelos níveis, ou seja, a evolução pelas 

vias acadêmica e não acadêmica. Depois da LC 1097/2009, a carreira passa a ter 

também cinco faixas (Faixas 1, 2, 3, 4 e 5), organizadas em uma linha vertical. Assim, 

passou a haver a ascensão na carreira também na vertical. Quando se diz isso, na 

verdade se fala da promoção (APEOESP, 2012, p. 18). 

 

Com essa nova lei complementar, o professor passou a ter possibilidades de ascensão  

horizontal e vertical (Figura 3). Esse mecanismo permitiu a evolução de níveis dentro das 

categorias, o que foi chamado pelo Estado de promoção, mas passaram a ser exigidos outros 

critérios e atributos para que o professor atingisse outros níveis.  

 

Figura 3 - Representação da análise da carreira do magistério a após a Lei n. 1.097/2009 

 

Fonte: APEOESP (2012). 

 

Sobre as faixas salariais, a APEOSP (2012) ainda esclarece que: 
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Por meio da LC 1097/2009 foram criadas cinco faixas, cada uma delas com 

cinco níveis. As faixas eram numeradas de 1 até 5. Para que o professor pudesse ser 

promovido, ou seja, para que ele pudesse caminhar pelas faixas, obtendo o respectivo 

reajuste calculado sobre o salário base de sua faixa, era necessário que ele fosse 

aprovado em uma prova e que estivesse entre os até 20% mais bem classificados 

dentre os da mesma faixa dele. Para se fazer a prova, no entanto, é necessário que o 

professor: a) esteja em efetivo exercício na data base da lei; b) tenha cumprido o 

interstício de 4 (para a primeira promoção) ou 3 anos (para as demais); c) tenha 

permanecido 80 % do interstício em uma mesma escola; d) tenha sido assíduo. Veja-

se, a opção do governo, então, foi criar novamente um mecanismo evolutivo de difícil 

aplicação, muito bom para se fazer propaganda, porque podia se falar de salários 

altíssimos, que, contudo, jamais seriam atingidos (p. 19). 

 

É importante ressaltar que, pela configuração atual da carreira do professor, é 

praticamente impossível galgar os últimos níveis de classificação salarial:  

  

   A carreira do magistério, como está configurada, torna praticamente 

impossível que os professores e demais profissionais do magistério alcancem seus 

últimos níveis, tais são os números de anos que compõem os interstícios que precisam 

vencer para evoluírem ou serem promovidos. Hoje, a carreira está estruturada com as 

seguintes formas de evolução e promoção: Ao mesmo tempo, o professor não tem 

condições de tomar iniciativas para evoluir, pois praticamente não há mecanismos 

para isto (APEOESP, 2012, p. 25).  

 

A Figura 4, a seguir, permite uma melhor compreensão do número de anos necessários 

para a evolução na carreira do magistério. Vale observar que, considerando-se o tempo de 

aposentaria24 (25 anos de exercício para professoras e 30 anos para professores), o tempo total 

era insuficiente para se chegar ao topo da carreira (Figura 4). 

Figura 4 - Evolução funcional atual no magistério 

 

Fonte: APEOESP (2012). 

 
24 O tempo de aposentaria foi alterado pelo Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2019 passando a 
idade mínima de 50 anos para as mulheres e 55 para os homens. Recuperado de https://g1.globo.com 
 



67 
 

 
 

Nesse contexto, observa-se a grande dificuldade que a categoria enfrenta para melhores 

condições salariais, com destaque para duas situações de enfrentamento: a dificuldade para 

entender todo esse complexo processo e a motivação para se sujeitarem às provas de mérito na 

tentativa de galgar valores mínimos de classificação.  

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

que avalia o valor de remuneração média dos professores anualmente, em 2019, houve grande 

desvalorização do salário do professor no Brasil em relação a outros países. 

 

Entre os países europeus, Luxemburgo figura no topo em todas as 

comparações. No Grão-Ducado localizado entre França e Alemanha, um professor de 

nível primário que está no começo da carreira recebe, em valor médio, R$ 308.760 

(US$ 74.400) por ano, o que totaliza R$ 25.730 ao mês. O valor é dez vezes maior 

que o piso nacional do magistério brasileiro, que é de R$ 2.557 ao mês. Em 

Luxemburgo, os professores mais experientes de Ensino Médio recebem R$ 608.257 

(US$ 146.568) anuais; mensalmente, o valor médio é de aproximadamente R$ 50.000. 

Da América, apenas o Canadá e Estados Unidos aparecem entre os dez. Entre os 

professores de Ensino Médio mais experientes, eles ocupam a sétima e décima 

posições (Teles, 2009, on-line). 

  

Em comparação a outros países comparados, o Brasil apresenta valores inferiores 

relativos à remuneração dos professores. Os números publicados também indicam que os 

rendimentos no magistério e carreiras dos professores não crescem no Brasil como ocorre em 

outros países (Teles, 2009). Pesquisas de anos anteriores já apresentavam resultados de redução 

no quadro do magistério. A esse respeito, Lapo e Bueno (2003, citado por Paparelli, 2009, p. 3-

4): 

 

Verificam o aumento progressivo do número de professores que abandonam o 

magistério na rede pública de ensino esse abandono se configura como um processo 

de, com inda e vindas produzido por diversos fatores. Os professores vivem a sensação 

de não dar conta das exigências, por mais que se esforcem, falam de uma situação de 

precariedade e de falta de esperança de que ocorra alguma mudança. 

 

Sobre o trabalho dos professores e carreira, a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) apresenta recomendações ao Estado para que atue gerando melhores condições de 

trabalho e melhores salários aos professore, dispondo de itens importantes para a prática 

docente. A UNESCO/OIT (2008) destaca:  

 

Entre os vários fatores que afetam a condição do professor, deveria ser dada 

uma atenção muito particular à remuneração, uma vez que, nas condições do mundo 

atual, outros fatores, como a posição e consideração que a sociedade lhes reconhece e 

o grau de apreço pela importância das suas funções, estão grandemente dependentes, 

tal como em outras profissões similares, da situação económica que se lhes 
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acorda.115. A remuneração do professor deveria, a) Refletir  a  importância  que  a  

educação tem para a sociedade e consequentemente a importância do professor, e as 

responsabilidades de toda a espécie que sobre ele recaem a partir do momento em que 

começa a exercer as suas funções, b)  Poder  ser  favoravelmente  comparado  com  os  

vencimentos  pagos  em profissões que exijam qualificações equivalentes ou análogas, 

c) Assegurar aos professores a manutenção de razoável nível de vida para si e seus 

familiares e permitir o prosseguimento da sua formação e aperfeiçoamento 

profissional assim como o desenvolvimento dos seus conhecimentos e enriquecimento 

cultural e d) Ter  em  conta  que  determinadas  funções  requerem  uma  grande  

experiência  e  qualificações  mais  elevadas,  e  implicam  maiores  responsabilidades 

(p. 44). 

 

A atual situação da educação no Brasil tem gerado redução dos números de escolas, 

falta de materiais para os alunos, baixos salários e pouquíssimo reconhecimento do trabalho 

dos professores. Desse modo, percebe-se que as recomendações propostas pela UNESCO/OIT 

(2008) não têm sido respeitadas em relação à classe docente em nosso país. 

Segundo os resultados do censo escolar de 2017 divulgados pelo Ministério da 

Educação (Brasil, 2018, p. 5), “para os anos iniciais houve uma redução gradual apresentando 

queda de 2,5%, com relação ao porte das escolas 23,8% das escolas de ensino fundamental 

atendem até 50 matrículas e apenas 19,1% têm mais de 500”. Essa falta de adequação ao número 

de escolas gera um aumento das matrículas dentro das escolas existentes, sobrecarregando os 

professores que precisam lecionar em classes lotadas.  

Tais informações são alarmantes, pois, ao mesmo tempo em que o número de 

professores é drasticamente reduzido nas escolas, observa-se um aumento crescente de 

matrículas. O resultado é um elevado número de alunos por sala de aula, o que implica na 

exaustão dos professores para atenderem a demanda que se faz presente. Essa condição gera 

frustrações, cansaço e adoecimento físico e mental nos professores (Araújo et al., 2019; 

Paparelli, 2009). 

Segundo Franco et al. (2010), esse contexto se deve ao processo sociopolítico das perdas 

de direitos trabalhistas. No caso dos professores, isso é agravado pela divisão por categorias e 

classes, pois profissionais enquadrados em categorias inferiores perdem direitos, como 

descanso remunerado, referencial da jornada de trabalho, férias remuneradas, dentre outros. 

Ainda segundo as autoras, trata-se de uma construção histórica que poderia ser modificada. Por 

sua complexidade, é preciso traduzir para as políticas públicas os elementos básicos desse 

panorama.  

 

Trata-se de uma dimensão do processo de precarização que leva à 

desestabilização dos estáveis, à perda dos referenciais de proteção social do trabalho, 

conduzindo “estáveis” e instáveis a metabolizarem, cotidianamente, a competição 



69 
 

 
 

desenfreada, a insegurança e a instabilidade, terrenos em que prolifera e se move a 

gestão pelo medo (Franco et al., 2010, p. 231). 

     

Essa competição desenfreada destacada pelas autoras reflete no nivelamento inferior dos 

trabalhadores com baixos salários e perdas dos benefícios, o que contribui para a precarização 

do emprego e, consequentemente, do mercado de trabalho. Na presente pesquisa, foi possível 

verificar que, devido ao processo de atribuição das aulas, os docentes enfrentam instabilidade 

e precisam participar de concorrências desenfreadas para garantir um número mínimo de aulas. 

Assim, os professores tentam se manter no trabalho ao menos por um período mínimo, sem a 

certeza de quando haverá nova oportunidade.  

A esse respeito, Paparelli (2009) considera que as políticas não resolvem o problema da 

qualidade de ensino e não oferecem garantias de trabalho aos professores, elas apenas apontam 

problemas na ordem tecnicista. Segundo a autora:  

 

Além de não resolverem o problema da qualidade de ensino, são apontados 

questionamentos acerca de sua lógica tecnicista, ou seja, da compreensão de que a 

resolução dos problemas da educação é meramente técnica e não implica em 

transformação política da correlação de forças no interior da escola, na 

democratização das unidades escolares etc. É questionada a transformação da escola 

em uma espécie de “máquina de ensinar”, que tem como função escolarizar mais 

rápido um número cada vez maior de indivíduos, valorizando a quantidade em 

detrimento da qualidade, operando um “mascaramento” de índices e não o 

enfrentamento dos complexos problemas do dia-a-dia escolar. Critica-se a sua 

racionalidade gerencial, norteada pela ideia de otimização de recursos e inspirada em 

formas de gestão de empresas, tais como o modelo da qualidade total. Esse modelo 

de gestão repercute em um trabalho regulado por hora-aula, com ritmo acelerado, 

turmas superlotadas de alunos e redução do número de profissionais (Paparelli, 2009, 

p. 22). 

 

As políticas públicas educacionais estão direcionadas para o gerenciamento de 

contenção dos gastos, otimização de recursos, não atendendo os complexos problemas reais 

enfrentados pelos professores (Paparelli, 2009). O maior problema dos professores está em lidar 

com as mudanças de ordem tecnicista que, por sua vez, não alteram a condição de desgaste e 

precarização do trabalho existente nas escolas (Betim, 2019; Gatti et al., 2011; Paparelli, 2009).  

Sobre as políticas públicas, Paparelli (2009) ainda destaca: 

 

Sabemos que, apesar das políticas de educação brasileiras serem, via de 

regra, construídas e implementadas “de cima para baixo”, os trabalhadores das escolas 

realizam uma ressignificação de seus ditames, que se concretiza em práticas que 

frequentemente representam uma adequação do novo modelo aos termos da lógica 

anterior às reformas, mas também configuram um campo em que é possível a criação, 

considerando o espaço existente entre o trabalho prescrito e o trabalho real (p. 22). 
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Há uma grande distância entre o trabalho prescrito pelo currículo e o trabalho real na 

atividade docente. Nos resultados do estudo, foi possível observar ações dos professores no 

trabalho para cumprirem currículo, sem as possibilidades de pensarem no contexto histórico e 

cultural da escola (Paparelli, 2009). 

  As políticas públicas educacionais refletem diretamente no trabalho do professor. Por 

exemplo, nos últimos anos, os professores vêm sofrendo com o movimento crescente 

denominado Escola sem Partido: 

 

A educação vem sendo transformada numa das principais trincheiras da guerra 

ideológica e cultural travada no país há cerca de três anos, quando o projeto Escola 

sem Partido, que prega o fim de uma suposta "doutrinação" de esquerda dentro dos 

centros de ensino, passou a conquistar corações e mentes e a tramitar em legislativos 

municipais, estaduais e federal (Betim, 2009, p. 1). 

 

Verifica-se, portanto que as políticas públicas afetam diretamente o processo de trabalho 

docente, já desgastado pela insegurança e sobrecarga de trabalho, o que leva a categoria ao 

adoecimento. Os professores estão sofrendo com as pressões políticas, havendo até mesmo 

perseguições em alguns casos.  

Segundo Silva e Motta (2019), o trabalho do professor na rede pública está em processo 

alarmante de precarização. As autoras adotam a expressão “precariado professoral”25 para 

caracterizar a situação degradante da carreira docente, com a contratação de professores 

eventuais aumentando e intensificando ainda mais essa precarização. As condições de trabalho 

dos professores designados como eventuais pioram na medida em que o Estado se exime das 

responsabilidades e obrigações trabalhistas para com esses profissionais.  

Para Paparelli (2009), o professor enfrenta ainda outras situações degradantes, como o 

aumento da indisciplina na escola, desconfiança, medos, necessidade de frequentar mais de uma 

escola para compor a jornada de trabalho, categorias distintas, instabilidades, jornadas de 

trabalho exaustivas, dentre outras. Essas situações potencializam a precarização do trabalho 

docente, levando o professor ao adoecimento físico e mental. 

                 

4.3 Saúde dos professores  

 

 
25 Expressão utilizada nas pesquisas e estudos da Profa. Dra. Silva, refere-se a profissionais que vivem sob 

condições degradantes e aliam sobrecarga profissional, falta de perspectiva de uma carreira com acréscimos 

salariais ou licenças especiais decorrentes do tempo de serviço, baixa remuneração, insegurança, desamparo, 

ausência de salário no período de férias, em que não vigora o contrato, falta de reconhecimento e valorização 

social. Contudo, o medo do desemprego e a necessidade de assegurar a sobrevivência faz com que esses 

profissionais acabem por aceitar as situações mencionadas (Silva & Motta, 2019). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/22/politica/1466631380_123983.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/22/politica/1466631380_123983.html
https://brasil.elpais.com/tag/programa_escola_sem_partido
https://brasil.elpais.com/tag/programa_escola_sem_partido
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A sobrecarga de trabalho expõe a profissão docente a inúmeros estressores psicossociais 

persistentes e com alta intensidade, que podem levar à Síndrome de Burnout26, um fenômeno 

psicossocial que ocorre como resposta crônica aos estressores do trabalho. O principal motivo 

disso é que o professor, além de ministrar as aulas, realiza constantes trabalhos administrativos 

e burocráticos, excedendo sua capacidade laborativa (Carlotto et al., 2012; Diehl & Carlotto, 

2014). Um estudo realizado entre junho e julho de 2018 mostram que: 

 

66% deles já precisaram se afastar do trabalho por questões de saúde. As cifras 

dão dimensão do ambiente no qual estão inseridos: 68% sofrem de ansiedade, 63% 

relatam estresse e dores de cabeça, 39% têm insônia, 38% possuem dores nos ombros 

e alergias e 28% apresentam ou apresentaram quadro de depressão. Além disso, 87% 

acreditam que o problema é ocasionado ou intensificado pelo trabalho. No ano 

passado, o Brasil já ocupava o último lugar num ranking internacional que mediu a 

valorização do professor em 35 países (Teixeira, 2018, on-line). 

 

Os dados revelam uma situação alarmante em relação aos problemas de saúde 

ocasionados ou intensificados pelo trabalho docente. Para Dejours (2015), é necessário trazer à 

luz novas reflexões sobre saúde do trabalhador, voltadas para a atuação do professor no 

ambiente de trabalho, reconhecendo esse trabalho como artesanal e único na formação de 

pessoas.  

Segundo Seligmann-Silva (2011), “em cada momento da história, as forças políticas e 

sociais envolvidas nesses processos podem favorecer ou fragilizar a saúde dos seres humanos 

com as situações que estes vivenciam em contextos macrossociais e situações específicas de 

vida e trabalho” (p. 33-34). Ressalta-se, aqui, a importância da vivência em contextos 

macrossociais e as situações específicas de vida e trabalho fragilizado no sentido da 

vulnerabilidade. Considera-se o processo continuado como meio de interação dos indivíduos 

na complexidade psicossomática e, sem essa visão, não há uma perspectiva completa dos 

processos saúde-doença no geral, principalmente quanto àqueles que atingem a saúde mental 

dos trabalhadores e sem mensuração do ambiente de trabalho (Seligmann-Silva, 2011). 

No estado de São Paulo, por exemplo, são expedidas 372 licenças a professores por dia, 

das quais 27% são motivadas por transtornos mentais. Esses dados são alarmantes. Dos 220 mil 

docentes pertencentes à rede pública do estado de São Paulo, 21,8% (48 mil) já se afastaram do 

trabalho por motivo de saúde ao menos uma vez. Desses, 27,8% tiveram diagnóstico de 

 
26 Trata-se da persistência e da intensidade com que os estressores são vivenciados pelo indivíduo. As sucessivas 

tentativas de lidar adequadamente com fatores de estresse podem tornar esse indivíduo vulnerável à Síndrome de 

Burnout (SB), caracterizada como um fenômeno psicossocial que ocorre como resposta crônica aos estressores 

interpessoais nas situações de trabalho (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001, citado por Diehl & Carlotto, 2014). 
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transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho (Toledo & Vieira, 2016). 

Segundo o estudo de Toledo e Vieira (2016), as principais queixas dos docentes foram pressão 

no ambiente de trabalho, indisciplina dos alunos, depressão, oscilação de pressão arterial, alta 

carga de trabalho, desilusão em relação aos resultados do trabalho e dores físicas. 

Segundo Arcoverde, Franco, Galvão e Prado (2017, on-line), o número de professores 

afastados por transtornos no estado de São Paulo quase dobrou em 2016, chegando a 

aproximadamente 50 mil: 

 

O número de professores afastados por transtornos mentais ou 

comportamentais nas escolas estaduais de São Paulo quase dobrou em 2016 em 

relação a 2015: foi de 25.849 para 50.046. Até setembro de 2017, 27.082 professores 

se afastaram. O número de 50 mil afastados em 2016 representa 37% do total das 

licenças médicas pelas mais diversas causas. Agressões físicas, verbais e até ameaças 

atingem professores em todo [sic] o estado de São Paulo. Um programa da Secretaria 

Estadual da Educação de São Paulo treinou profissionais para mediar os conflitos na 

rede pública do estado. 

 

Atualmente, a escola é um dos principais ambientes onde se observam agressividades 

físicas e mentais, que despertam sentimentos de indignação, impaciência, desvalorização e 

cansaço. Essas situações presentes no ambiente escolar levam os professores à 

autocupabilização e ao reconhecimento da insuficiência, associados ao medo da incompetência 

(Carlotto, 2011; Castro & Souza, 2012). 

 O adoecimento físico dos professores se apresenta principalmente sob a forma de dores 

lombares e lesões por esforços repetitivos. As fortes demandas impostas aos professores por 

um modo operatório mais rápido geram excesso de atividades para os docentes. Trabalhar nesse 

ritmo favorece o adoecimento do profissional (Assunção & Oliveira, 2009). 

 A profissão docente é fortemente afetada pelas relações que integram o espaço laboral, 

exigindo recursos pessoais para a satisfação. Para Santos (2009), os indivíduos buscam soluções 

criativas para tornar possível as atividades, procurando obter resultados satisfatórios, na 

tentativa de preservar sua integridade física e psíquica.  

Os principais estressores decorrem da alta demanda de trabalho no ofício do professor, 

independentemente do nível de ensino em que atua e o tipo de escola. Assim, a docência é 

considerada uma profissão alvo de inúmeros estressores psicossociais, evidentes nas relações 

de trabalho (Carlotto, 2011). Embora a saúde do professor tenha recebido atenção considerável 

no passado, há poucos estudos sobre a saúde psicológica do docente em relação à sua atuação 

profissional, sendo necessárias novas pesquisas para que o tema seja aprofundado (Asa & 

Lasebikan, 2016). 
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As relações do trabalho são influenciadas por forças políticas e sociais, elevando a 

necessidade de novos estudos sobre a saúde dos trabalhadores. Seligmann-Silva (2011) afirma 

que “forças políticas e sociais envolvidas nesses processos podem favorecer ou fragilizar a 

saúde dos seres humanos com as situações que estes vivenciam em contextos macrossociais e 

situações específicas de vida e trabalho” (p. 33-34). Frente a essa situação específica das 

relações do trabalho e saúde dos professores, Pocinho e Fragoeiro (2012) também destacam a 

necessidade de desenvolver novas pesquisas que assegurem o estudo da satisfação docente nos 

diversos níveis de ensino, de forma a retirar conclusões reais e mais aprofundadas. 

Atualmente, os professores estão sujeitos aos baixos salários, precárias condições de 

trabalho, cansaço físico pela longa jornada, angústias pelas exigências sociais da profissão, falta 

de recursos materiais, multiplicidade de tarefas diferenciadas e simultâneas, desvalorização do 

trabalho realizado, burocratização e rotinas das atividades educativas, falta de diálogo com a 

administração, violência na escola e trabalho acumulado em mais de uma escola. Inseridos 

nesse cenário, os docentes vivenciam fortes emoções e se deparam diariamente com uma grande 

variedade de experiências emocionais (Souza & Leite, 2011; Taxer & Frenzel, 2015). 

Assim, é essencial que se levantem novas informações sobre as condições do trabalho e 

o sofrimento desses trabalhadores. Infelizmente, ainda há poucos estudos, tanto na literatura 

nacional como internacional, sobre a relação entre a saúde dos docentes e seu ambiente de 

atuação profissional (Dalagasperina & Monteiro, 2014), sendo necessárias investigações mais 

robustas sobre a temática. Tais pesquisas poderão gerar subsídios para uma melhor 

compreensão das relações do ambiente de atuação profissional e o sentido do trabalho do 

professor. É preciso conhecer as condições de trabalho dos docentes, a fim de estabelecer 

relações causais entre seus problemas de saúde e a atuação profissional.  

Com o intuito de se aprofundar nos estudos sobre as condições de trabalho e saúde dos 

professores, verificando-se as lacunas existentes na abordagem do tema, foi realizada uma 

revisão bibliográfica sistematizada das produções de estudos nacionais e internacionais. A 

seguir, são apresentados resultados dessa revisão.  

 

4.4. Estudos nacionais e internacionais sobre trabalho e saúde dos professores 

 

Com o objetivo de conhecer estudos relacionados ao trabalho e saúde dos professores, 

foi realizada uma revisão sistematizada de artigos e estudos sobre o tema. Foram selecionadas 

publicações de cunho científico, como artigos de revistas e jornais eletrônicos, além de teses e 

dissertações voltadas à temática em questão. A pesquisa foi realizada através de quatro bases 
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de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Publication in Psychology 

(PsycINFO), Google Acadêmico e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. 

Para o levantamento bibliográfico, foram utilizados os seguintes Descritores em 

Ciências e Saúde (DeCS): “trabalho do professor”, “saúde docente”, “trabalho e saúde dos 

professores”, “teacher and work health”, “teacher and mental health”. Também foram 

realizados cruzamentos entre tais descritores, de modo a ampliar a busca de dados. 

Para a seleção dos artigos, estabeleceu-se os seguintes critérios: a) publicação entre 2012 

e 2017 (cinco anos); b) abordagem exclusiva do tema trabalho e saúde dos professores ou 

fatores relacionados; c) apresentação de temas compatíveis com trabalho e saúde dos 

professores. Foram excluídos: a) artigos que abordavam questões temáticas fora da delimitação 

deste estudo; b) artigos publicados fora do período entre 2012 e 2017.  

Como resultado, foram encontrados 9.037 estudos nacionais e internacionais, sendo que 

alguns estavam duplicados entre as bases de dados. Após avaliação inicial sobre a qualidade 

dos conteúdos, inspeção com leituras prévias e seleção pelos critérios estabelecidos, foram 

selecionadas 48 publicações. Após a análise desses artigos, chegou-se a 24 estudos de interesse 

para leitura na íntegra, dos quais 16 eram nacionais e oito internacionais. 

Os seguintes trabalhos foram publicados no Brasil: Araújo e Carvalho (2009), Batista, 

Carlotto, Coutinho e Augusto (2010), Brum, Azambuja, Rezer, Temp, Carpilovsky, Lopes e 

Schetinger (2012), Carlotto, Librelotto, Pizzinato e Barcinski (2012), Castro e Souza (2012), 

Costa, Gil-Monte, Possobon e Ambrosano (2013), Dalagasperina e Monteiro (2014), Damásio, 

Melo e Silva (2013), Diehl e Carlotto (2014), Pereira, Andrade, Bleyer e Lopes (2014), Santos 

(2009), Silveira, Reis, Santos e Borges (2011), Silveira, Enumo e Batista (2014), Souza e Leite 

(2011) e Valle (2011). 

Os estudos internacionais compreenderam quatro países: 

a) Canadá: Boas e Morin (2014); 

b) Colômbia: Bambula, Sanchez e Arévalo (2012), Pocinho e Fragoeiro (2012);  

c) Itália: Símbula (2010);  

d) México: Arocena, Ceballos, Velasco e Sánchez (2011);  

e) Portugal: Gomes e Quintão (2011), Coelho (2012);  

f) USA: Taxer e Frenzel (2015).  

 

Embora tenha sido publicado antes de 2012, optou-se por incluir na pesquisa o estudo 

de Paparelli (2009), devido à sua relevância e por ser um trabalho de referência no Brasil.  
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 A maioria das publicações trabalhou a partir de um delineamento quantitativo 

envolvendo a saúde dos professores e apresentando lacunas para novos estudos sobre o tema. 

Foram encontrados os seguintes tipos de pesquisas: a) um estudo internacional quase 

experimental com pré e pós-teste; b) duas revisões de literatura, sendo uma nacional e outra 

internacional; c) estudos investigativos, exploratórios e descritivos, que analisaram o 

adoecimento dos professores e as relações com variáveis sociodemográficas, condições de 

trabalho, satisfação pessoal e qualidade de vida.  

 A revisão bibliográfica revelou que há importantes lacunas nos estudos, com falta de 

resultados consolidados das condições de trabalho dos professores correlacionado à saúde 

desses profissionais. Tendo em vista essas lacunas e o número reduzido de publicações sobre a 

temática, reforça-se a importância de se desenvolver novos estudos sobre trabalho e saúde dos 

professores. Do mesmo modo, Dalagasperina e Monteiro (2014) destacam que ainda há 

“possibilidades de investigação sobre o tema” (p. 272) e sugerem que novas pesquisas sejam 

desenvolvidas.   
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5 CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

5.1 Referencial teórico-metodológico: materialismo histórico-dialético  

 

Uma metodologia de pesquisa correta e precisa é condição necessária para a capacidade 

científica na produção de novos conhecimentos. Buscar um bom arcabouço metodológico 

significa ter uma ideia prévia do percurso a ser seguido na pesquisa, o que aumenta as chances 

de resultados robustos e confiáveis no campo de atuação. Assim, foram mapeados recortes para 

a cartografia através das escolhas de como seria abordada a realidade deste estudo, seguidas da 

definição do objetivo e as formas de investigação (Demo, 1995; Minayo, 2009). 

Sobre pesquisas envolvendo a temática trabalho, Seligmann-Silva (2011) destaca que 

as ciências humanas e sociais recobrem vários territórios, abordando temas sobre a saúde do 

trabalhador. Ao mesmo tempo, é necessário que haja uma compreensão das metamorfoses 

contemporâneas em curso, uma vez que estas mobilizam as correlações de forças presentes no 

mundo multifacetado do trabalho.  

Para esta pesquisa, optou-se pelos teóricos que utilizam o referencial baseado no 

materialismo histórico-dialético. Assim, seguiu-se com o referencial da concepção marxiana da 

teoria da reprodução no plano do pensar e do movimento real do objeto27. Sobre essa 

abordagem, destaca-se que não se trata de reflexo mecânico e espelhado da realidade, como o 

espelho reflete a imagem, pois, se assim o fosse, o papel do sujeito da pesquisa no processo do 

conhecimento seria apenas passivo. 

Nas palavras de Netto (2011): 

 

Para Marx, ao contrário, o papel do sujeito é essencialmente ativo: 

precisamente para apreender não a aparência ou a forma dada ao objeto, mas a sua 

essência, a sua estrutura, a sua dinâmica (mais exatamente: para apreendê-lo como um 

processo). O sujeito deve ser capaz de mobilizar um máximo de conhecimentos, 

criticá-los, revisá-los e deve ser dotado de criatividade e imaginação. O papel do 

sujeito é fundamental no processo de pesquisa (p. 25). 

 

 
27 Marx afirma que não parte de conceitos, de construtos ideais que separam subjetividade de objetividade. Esse 

movimento de apreensão da realidade, no método marxiano, não pode se originar de tematizações autônomas, 

como fizeram os pensadores dos métodos especulativos. Ao contrário, o método marxiano parte da atividade 

objetiva, da práxis social, devido à sua centralidade sobre a questão ontoprática. Ainda sobre o ponto de partida 

marxiano, Mandel (1985) aponta que a reprodução ideal precisa do contato permanente com o movimento real da 

história e não de uma relação entre a teoria econômica e a racionalidade, que resultaria em um produto da falsa 

consciência e conduziria a um determinismo mecânico fatalista (Pimentel & Silva, 2019).  
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A dialética de Marx na construção lógica do método materialista histórico, adotado nesta 

pesquisa, tem como possibilidade teórica a interpretação da realidade, cuja investigação se 

ocupa para captar detalhadamente a estrutura e a dinâmica, rastreando conexões sobre os 

fenômenos que envolvem o sujeito (Pires, 1997). Esse “método materialista histórico-dialético, 

é método de interpretação da realidade Marx deu o caráter material e caráter histórico” (Pires, 

1997, p. 86).  

Triviños (1987) destaca que “o materialismo dialético tem uma longa tradição na 

filosofia materialista e, por outro lado, que é também antiga concepção na evolução das ideias, 

baseia-se numa interpretação dialética do mundo” (p. 51). Para Minayo (2009), o marxismo – 

enquanto abordagem metodológica – considera a historicidade dos processos sociais, dos 

conceitos, das condições socioeconômicas de produção dos fenômenos e as contradições 

sociais. Portanto, o método propõe a abordagem dialética como proposta de analisar contextos 

históricos, as relações sociais de produção e a compreensão das representações sociais.  

Assim, optou-se pelo método por privilegiar a análise da realidade social sobre o 

impacto do trabalho desenvolvido pelos professores, investigando-se o adoecimento desses 

trabalhadores, de acordo com o contexto histórico e a compreensão das representações sociais.  

   

5.2 Delineamento e objetivo da pesquisa 

 

Por se tratar de uma investigação de uma realidade que não pode ser quantificada, esta 

pesquisa teve cunho qualitativo, descritivo crítico e transversal. Trabalhou-se com o universo 

dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (Minayo, 

2009). A Figura 5 ilustra o modelo de investigação utilizado neste trabalho. 
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Figura 5 - Modelo de investigação proposto para a presente pesquisa  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Esse modelo de investigação foi elaborado para atender o objetivo geral deste estudo. A 

partir das características dos participantes, dados sociodemográficos e categorias envolvendo o 

trabalho dos professores, buscou-se estabelecer as relações com os problemas de saúdes 

relatados pelos professores. Em função ao modelo de investigação apresentado e do objeto de 

estudo (trabalho e saúde dos professores), emergiu a seguinte pergunta a ser respondida por esta 

pesquisa: as condições de trabalho afetam a saúde dos professores?  

 

5.2.1 Objetivo geral da pesquisa 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar o trabalho de professores da rede pública 

de ensino do estado de São Paulo no município de Ribeirão Preto/SP, a fim de verificar se há 

relações entre a atividade docente e os problemas de saúde relatados por esses profissionais. 

 

5.3 O campo de pesquisa 

 

 Localizado no nordeste do estado de São Paulo, o município de Ribeirão Preto possui 

uma população estimada em 604.682 habitantes (IBGE, 2013). A cidade é considerada a capital 

do agronegócio pelo forte cultivo agrícola, com destaque para o a produção da cana-de-açúcar, 

açúcar, álcool e energia. Em 2014, o município concentrou a produção de 2.295.989 toneladas 

de cana-de-açúcar, o que somado às demais produções destacou o município como o décimo 

com maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado de São Paulo. Assim, a cidade representa a 

1. Características dos Participantes 

1.1 Dados Sociodemográficos 

Problemas de saúde 

relatados pelos 

professores 

2. Trabalho dos Professores 

2.1 Condições do ambiente de trabalho 

2.2 Relações existentes no trabalho 

2.3 Tarefas e metas 

2.4 Sentido do trabalho 

2.5 Dificuldades laborais 
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força da agroindústria na região, com expressivo aumento do setor primário em relação às 

culturas safristas. O município também é referência nos estudos e pesquisas em medicina por 

abrigar o campus da Universidade de São Paulo (USP) e o Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto (IBGE, 2013). 

 Em 2017, Ribeirão Preto possuía 452 escolas, das quais 193 ofereciam o ensino 

fundamental, 86 o ensino médio e 173 eram de pré-escolas. Das instituições de ensino 

fundamental, 95 eram privadas, 67 pertenciam à rede pública estadual e 31 eram públicas 

municipais. Já com relação ao ensino médio, 46 escolas eram privadas e 40 pertenciam à rede 

estadual de ensino (IBGE, 2018). O Quadro 5 traz a quantidade de escolas privadas e públicas 

incluídas no município de Ribeirão Preto. 

 

Quadro 5 - Número de escolas privadas e públicas de Ribeirão Preto/SP       

Escolas (Públicas/Privadas) Níveis Quantidade 

Privada Ensino Fundamental 95 

Pública Estadual Ensino Fundamental 67 

Pública Municipal Ensino Fundamental 31 

Privada Ensino Médio 46 

Pública Estadual Ensino Médio 40 

Privada Pré-escolar 130 

Pública Estadual Pré-escolar 1 

Pública Municipal Pré-escolar 42 

Total de escolas  452 

Fonte: IBGE (2018). 

 

5.4 Participantes da pesquisa 

 

A coleta de dados foi realizada em duas escolas da rede estadual de ensino de Ribeirão 

Preto/SP. Foram selecionadas duas instituições para possíveis comparações entre os ambientes, 

processos de trabalhos e público atendido. O critério para escolha das escolas foi a 

probabilidade de haver diferenças entre os ambientes de trabalho, envolvendo formas, culturas, 

métodos e trabalho. Para isso, procuramos uma instituição com maior tempo de existência e 

outra recém-inaugurada (Cozby, 2003). Mais especificamente, os critérios de seleção foram: a) 

tempo de existência no município e b) localização. 

A partir de tais critérios, inicialmente elegemos uma escola localizada na região central 

do município, caracterizada por longo tempo de existência e tradição. A segunda escolha 
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baseou-se em informações da Diretoria Regional de Ensino do município, sendo possível eleger 

uma instituição recém-inaugurada e localizada em um dos bairros de Ribeirão Preto, a uma 

distância considerável do centro da cidade. 

Os critérios de elegibilidade adotados para a escolha das escolas foram importantes e 

refletiram nos resultados desta pesquisa. Os pontos de destaque foram: observação direta, 

público atendido, professores, ambiente de trabalho, coordenadores e diretores. As 

comparações entre as escolas, além da análise da dinâmica do processo de trabalho e da 

população atendida permitiram uma maior compreensão das relações e vivências dos 

professores em seu campo de atuação.  

De acordo com as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), ao qual a pesquisa foi 

submetida, foram considerados os seguintes cuidados: a) proteção e sigilo; b) preservação do 

constrangimento; c) prevenção dos riscos que podem ser gerados pelos procedimentos da 

pesquisa aos participantes. As instituições de ensino selecionadas serão denominadas escola A 

(região central) e escola B (outro bairro) ao longo desta dissertação. 

Aos participantes desta pesquisa foram assegurados a manutenção do sigilo, 

confidencialidade, anonimato e o caráter da participação voluntária (Apêndice A). Também foi 

solicitada a autorização do uso das informações obtidas nas entrevistas para fim exclusivo de 

pesquisa, conforme as diretrizes da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde e o que 

dispõe a Resolução CFP 016/2000, referente à realização de pesquisa em Psicologia com 

seres humanos (Segre & Cohen, 2008).  

Os participantes desta pesquisa são professores que trabalhavam em uma das duas 

escolas participantes e ministravam aulas no ensino fundamental do quinto ao nono ano. Para 

participar da pesquisa, era necessário ser professor e lecionar há mais de seis meses nas escolas 

selecionadas. Esse limite mínimo se justifica porque que é necessário algum tempo nas escolas 

para se apreender ao máximo as reais condições de trabalho e para que se percebam possíveis 

efeitos da atividade docente afetando a saúde do profissional. 

Em seguida, realizou-se contato com os coordenadores das escolas e foram agendadas 

visitas. Para atingir a totalidade dos professores nas escolas, os coordenadores liberaram a 

participação do pesquisador na reunião pedagógica semanal, nos períodos da manhã e da tarde, 

o que proporcionou contato direto com todos os docentes de ambas as escolas, facilitando a 

realização do convite para participação na pesquisa.  

Após inúmeras visitas nas escolas e contatos diretos com os professores, logrou-se êxito 

com a participação de 13 professores, sendo oito da escola A e cinco da escola B. Apesar dos 
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esforços e contatos posteriores individualmente com os professores, houve desistências na 

participação da pesquisa por diversos fatores. Vale ressaltar, porém, que três docentes 

desistiram por medo de se exporem e de sofrerem consequências das instituições. 

Mesmo diante da dificuldade da aceitação de participação dos professores, o número de 

entrevistados foi considerado satisfatório. Foi adotado o critério de fechamento amostral por 

saturação em pesquisa qualitativa, segundo o qual se interrompe a coleta de dados quando se 

constata que já há elementos suficientes para subsidiar o estudo (Fontanella et. al., 2011). 

Assim, o total de participantes foi suficiente para alcançar o objetivo proposto nesta pesquisa. 

A ideia de amostragem por não ser a mais indicada para certas pesquisas sociais, especialmente 

de cunho qualitativo, como é o caso do presente estudo (Cozby, 2003; Minayo, 2009).  

Sobre o número de participantes em pesquisa qualitativa, Minayo (2009) destaca que: 

 

Isto se deve ao fato que o “universo” em questão não são os sujeitos em si, 

mas as suas representações, conhecimentos, práticas, comportamentos e atitudes. 

Como se vê, seria impossível demarcar o número total destas variáveis, muito menos 

o tamanho da amostra que seria representativa desta totalidade. Diante disto, 

costumeiramente se opta por definir o número de sujeitos por inclusão progressiva 

(sem demarcar a priori o número de participantes) que é interrompida pelo critério de 

saturação, ou seja, quando as concepções, explicações e sentidos atribuídos pelos 

sujeitos começam a ter uma regularidade de apresentação (p. 48).  

 

O número de participantes desta pesquisa foi gerado progressivamente até o pesquisador 

entender que havia saturado os resultados das entrevistas, obtendo-se o total de 13 participantes. 

Por orientação do comitê de ética, solicitou-se ao pesquisador a declaração de anuência 

devidamente assinada pelas instituições participantes. Na declaração, constavam o termo de 

compromisso e o de acordo para cumprimento das resoluções éticas brasileiras, bem como o 

termo de compromisso do resguardo da segurança e bem-estar dos participantes desta pesquisa. 

Foram empregados nomes fictícios para preservar a identidade dos participantes desta pesquisa. 

 

5.5 Técnicas de coleta de dados 

 

Os principais instrumentos de coleta de dados foram o diário de campo, utilizado durante 

as observações diretas do pesquisador nas escolas e entrevistas semiestruturadas. A escolha 

desses instrumentos se deu através de consulta à literatura, considerando-se o tipo, modelo, 

objeto de estudo e objetivo da pesquisa. Triviños (1987) destaca que, em pesquisas 

qualitativas, a entrevista semiestruturada é um dos principais meios para o pesquisador 

realizar a coleta de dados. Ao mesmo tempo, esse tipo de entrevista valoriza a presença do 
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pesquisador, oferecendo possibilidades para que o participante tenha maior liberdade e 

espontaneidade, enriquecendo a pesquisa.   

Para Minayo (2009), a entrevista semiestruturada combina perguntas abertas e fechadas, 

criando oportunidades para o entrevistado discorrer sobre o tema sem ficar preso a indagações. 

Essa situação possibilita que cada entrevista tenha expressões de formas diferentes à luz e à 

sombra da realidade.  

Inicialmente, foi elaborado um roteiro prévio de entrevista, que foi encaminhado via 

correio eletrônico para especialistas da área experientes na temática. Para a validação do 

roteiro (Apêndice B), os especialistas sugeriram o agrupamento das questões em três partes 

ou seções:  

a) parte I: identificação; 

b) parte II: ambiente de trabalho; 

c) parte III: características psicossociais e saúde, acompanhado de formulário 

sociodemográfico (Apêndice C). 

O levantamento das informações sociodemográficas e as entrevistas foram realizados 

no próprio local de estudo desta pesquisa, em sala previamente preparada para manter o sigilo 

do diálogo e das informações. As entrevistas foram gravadas mediante autorização prévia dos 

participantes e, posteriormente, foram transcritas na íntegra. 

Os horários das entrevistas foram combinados previamente com os professores e a 

duração média foi de uma hora (mínimo de 40 min e máximo de 1h30). Os participantes 

tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), 

oferecendo-se a oportunidade de esclarecimentos de eventuais dúvidas. Todos receberam uma 

cópia do documento assinada pelo pesquisador e por sua orientadora, com dados para contato, 

caso houvesse interesse. A coleta de dados só foi iniciada após a assinatura do TCLE.  

Com propósito de conhecer as escolas, a rotina e processo de trabalho, as relações e 

frustações sentidas pela equipe durante o trabalho, foram realizadas observações sistemáticas 

com registros no diário de campo. As anotações consistiam em descrições seguidas de 

comentários críticos sobre o ambiente ou a situação presenciada. As observações e impressões 

registradas por essa técnica possibilitaram ao pesquisador a sistematização do que foi 

observado e dos dados coletados, corroborando o pensamento crítico (Triviños, 1987).  

Sobre a importância dessa ação, Minayo (2009) destaca que o trabalho de campo permite 

ao pesquisador uma aproximação com a realidade, estabelecendo interação com os “atores” 

ali presentes, o que possibilita a construção de um conhecimento empírico importantíssimo 
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para a pesquisa. A autora ainda destaca que, na pesquisa qualitativa, os dois principais 

instrumentos de trabalho são a entrevista e a observação. A primeira tem como matéria-prima 

o registro da fala de alguns interlocutores e a segunda permite o registro de tudo o que não foi 

dito, mas que pode ser visto e captado (Minayo, 2009).  

 

 

5.6 Análise dos dados 

 

Dados qualitativos possibilitam diferentes análises. As técnicas adotadas podem ser 

complementares, permitindo uma interpretação dos dados mais rica e fidedigna. Nesta 

pesquisa, optou-se por seguir um plano de análise que permitisse visualizar como as técnicas 

seriam combinadas (Freitas & Janissek, 2000). Em seguida, utilizou-se como ferramenta 

auxiliar para a análise qualitativa o software Atlas.ti, investigando as correspondências entre 

categorias e variáveis, obtendo uma análise mais robusta e gerando resultados mais confiáveis, 

através do cruzamento das informações. A Figura 6 ilustra o modelo proposto para a análise 

dos dados.    

 

Figura 6 - Modelo proposto para análise dos dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Seguindo o modelo proposto, iniciou-se com a transcrição na íntegra das entrevistas 

gravadas e a organização dos dados coletados pelo diário de campo. Em seguida, os dados 

coletados foram submetidos à análise de conteúdo (Bardin, 1977), seguindo três polos 

1 - Transcrição 
das entrevistas e 
organização dos 

dados do diário de 
campo.

• Início do processo de análise dos dados com 
as transcrições das entrevistas na íntegra e 

organização dos registros do diário de campo.

2 - Análise pelos 
três polos 

cronológicos 
(Bardin, 1977).

•Realização da análise dos dados 
seguindo: a) pré-análise; b) exploração 

do material; c) tratamento com 
interpretação dos dados.

3 - Categorização 
dos resultados e 

análise de 
correspondências.

•Organização das categorias 
analíticas e empíricas, 

seguida da elaboração de 
correspondências entre as 
categorias com o uso do 

software Atlas.ti
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cronológicos sendo: a) a pré-análise; b) a exploração do material; c) tratamento e interpretação 

dos resultados.  

Seguindo o que orienta Triviños (1987), durante a pré-análise dos dados, realizou-se 

leitura exaustiva das informações e o conteúdo foi organizando e sistematizando em categorias 

a partir das similaridades. Para a formulação das categorias, levou-se em conta: a) as 

regularidades das respostas; b) os padrões dos conteúdos pela exploração do material; c) dados 

que correspondiam ao objetivo de estudos; d) análise das categorias prévias geradas pela 

proposta de investigação.  Por fim, os dados foram tratados e os resultados foram interpretados 

com base no referencial teórico desta pesquisa. 

A organização dos resultados seguiu o modelo proposto por Minayo (2014), que cria 

seções correspondentes aos resultados. No presente trabalho, a categorização se deu da 

seguinte forma: 

a)  1ª Seção: identificação e caracterização dos participantes do estudo com a apresentação 

dos dados sociodemográficos e descrições das escolas; 

b)  2ª Seção: análise qualitativa com subdivisão em cinco categorias temáticas sobre o 

trabalho, quatro sobre a saúde dos professores e uma específica sobre a COVID-19. 

c) 3ª Seção: problemas de saúde dos professores, demonstrando-se a transversalidade da 

relação entre o trabalho e saúde com o uso do software Atlas.ti, cruzando os dados 

psicossociais e de saúde dos participantes (Freitas & Janissek, 2000; Vizzaccaro-

Amaral, 2013). Nessa seção, foi incluída a situação do trabalho e saúde dos professores 

no enfrentamento à COVID-19. 

 

Essa forma de organização permitiu a utilização do software Atlas.ti e a análise de 

correspondências, possibilitando verificar os resultados que possuíam correspondências 

existentes entre as categorias que responderam ao objetivo deste estudo (Bardin, 1977). Ainda 

adotando o que recomenda Minayo (2014), os resultados da segunda seção foram separados 

em categorias analíticas, operacionais e empíricas28. Entretanto, para este estudo, devido aos 

 
28 “1 – Categorias analíticas: as que retêm, historicamente, as relações sociais fundamentais, servindo como guias 

teóricos e balizas para o conhecimento de um objeto nos seus aspectos gerais. 2 – Categorias operacionais: são 

construídas com a finalidade de aproximação ao objeto de pesquisa (fase empírica), devendo ser apropriadas ou 

construídas com a finalidade de permitir a observação e o trabalho de campo. 3 – Categorias empíricas: são as 

categorias operacionais construídas a posteriori, a partir da compreensão do ponto de vista dos atores sociais, 

possibilitando desvendar relações específicas do grupo em questão. Constituem-se em classificações com dupla 

forma de elaboração: são, antes de tudo, expressões classificatórias que os atores sociais de determinada realidade 

constroem e lhes permitem dar sentido a sua vida, suas relações e suas aspirações. Portanto, emanam da realidade” 

(Minayo, 2014, p. 178-179). 
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resultados obtidos, foi atribuída especial atenção às categorias analíticas e empíricas. Assim, 

buscou-se encontrar correspondências entre as categorias analíticas e operacionais com as 

categorias empíricas a partir do discurso dos participantes. 

Essas categorias foram geradas juntamente com a análise de correspondências. Seguiu-

se a técnica de análise destacada por Freitas e Janissek (2000), que sugerem cruzar as 

informações, buscando sintetizar o conteúdo para extrair informações que aparentemente não 

são explícitas. Dessa forma, realizou-se a tabulação dos dados com o respectivo cruzamento 

das informações, possibilitando a transversalidade entre os pensamentos críticos e a análise 

com a temática trabalho pela análise do discurso. Para a realização desse cruzamento de 

informações e análise dos dados envolvendo seleção das falas, correlações de discursos e 

resultados correspondentes ao objetivo da pesquisa, contou-se com a tecnologia, utilizando o 

software Atlas.ti29  

 

5.7 Aspectos éticos da pesquisa 

 

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) e foi aprovada com protocolo nº 

88792318.4.000.5407. Previamente à aplicação dos instrumentos, os participantes receberam 

os esclarecimentos quanto aos objetivos da pesquisa e seus procedimentos. Utilizou-se com os 

participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A), contendo 

os propósitos do estudo, os riscos associados aos procedimentos, a autorização para gravação 

da entrevista e o direito ao participante de recursar ou interromper sua participação no estudo. 

O TCLE foi entregue aos participantes e as assinaturas foram devidamente colhidas antes da 

aplicação dos instrumentos.  

Assegurou-se aos professores que participaram da pesquisa a manutenção do sigilo, 

confidencialidade, anonimato e o caráter da participação voluntária. Foi solicitada a autorização 

para o uso de suas informações no estudo, conforme as diretrizes da Resolução 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde e ao que dispõe na Resolução CFP 016/2000 referente à realização 

de pesquisa em Psicologia com seres humanos (Segre & Cohen, 2008). Os dados foram tratados 

 
29 ATLAS.ti é software QDA profissional (software para análise qualitativa de dados). ATLAS.ti é utilizado em 

todo o mundo pelas principais instituições e pesquisadores. Foi utilizada nesta pesquisa a versão ATLAS.ti 8 

(ATLAS.ti, n.d.).  
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seguindo as normatizações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 

n. 466, 2012)30. 

 

5.8 Análise dos riscos, benefícios e medidas de proteção 

 

A pesquisa não acarretou qualquer tipo de complicação e riscos para os participantes. 

No entanto, por orientação do comitê de ética em pesquisa, explicou-se aos participantes que 

alguns conteúdos abordados poderiam trazer algum tipo de desconforto psicológico. Os 

professores foram informados de que estavam livres para responder ou não as perguntas das 

entrevistas, sem prejuízos a eles ou ao pesquisador. Os participantes não tiveram nenhum 

benefício direto e estiveram isentos de gastos ou ganhos com a participação.  

Foi preservada a total liberdade dos participantes de recusa, desistência e interrupção na 

colaboração do estudo em qualquer momento da pesquisa, sem acarretar qualquer prejuízo ou 

penalidade, represália ou constrangimento. Informou-se também, que os dados fornecidos 

poderão ser apresentados em eventos científicos e publicados em periódicos científicos, porém 

sempre mantendo o anonimato dos participantes, de modo que suas identidades sejam 

preservadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Resolução 466/2012 – “A presente Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, 

referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e 

visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e 

ao Estado. Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta Resolução” (Resolução n. 466, 

2012, on-line). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

6.1 Caracterização dos participantes do estudo 

 

O Quadro 6, a seguir, foi elaborado para descrever as características sociodemográficas, 

formações e vínculos dos participantes desse estudo, permitindo uma melhor compreensão da 

realidade vivenciada por eles.  

 

Quadro 6 - Caracterização dos participantes da pesquisa 

Identificação* Idade 
Estado 

civil 

 

Formação e 
especialização 

Vínculo no 
trabalho 

Número 
de escola 

que 
trabalha 

Tempo 
de 

Trabalho 
na Rede 
Estadual 

de 
Ensino 

Carga 
Horária 

Semanal 

Nº de 
Filhos 

Faixa 
Salarial 

(R$) 

Paulo 42 Solteiro 
 

Geografia e 
Mestrado 

Concursado 
2 (estadual 

e 
municipal) 

18 anos e 
6 meses 

Mais de 
60 horas 

- 
2.600,00 

a 
3.000,00 

Maria 53 Casada 
 

Letras e 
Especialização 

Concursada 
1 

(estadual) 
26 anos 40 horas 2 

4.600,00 
a 

5.000,00 

Anísio  29 Solteiro 
 

História Efetivo CLT 
2 (estadual 

e 
particular) 

6 anos e 
7 meses 

21 a 40 
horas 

- 
1.600,00 

a 
2.000,00 

Darcy 38 Casado 
 

Filosofia Concursado 
2 (estadual 

e 
particular) 

11 anos e 
6 meses 

21 a 40 
horas 

1 
2.100,00 

a 
2.500,00 

José 54 Casado 
 

Matemática e 
Mestrado 

Concursado 
2 (estadual 

e 
particular) 

18 anos 
Mais de 
60 horas 

3 - ** 

Enedina 59 
Divorciad

a 

 
Letras 

Especialização 
Estável  

1 
(estadual) 

25 anos 
40 a 60 
horas 

1 
4.100,00 

a 
4.500,00 

Cecília 58 Casada 
 

Matemática Concursada 
1 

(estadual) 
27 anos 

21 a 40 
horas 

1 
4.100,00 

a 
4.500,00 

Nísia Floresta 31 
União 

Estável 
Matemática Estável 

2 
(estaduais) 

12 anos e 
3 meses 

21 a 40 
horas 

2 
1.100,00 

a 
1.500,00 

Anália Franco 47 Casada 
Matemática e 

Especialização 
Concursada 

2 
(estaduais) 

21 anos e 
7 meses 

11 a 20 
horas 

1 
Acima de 
5.000,00 

Nise da Silveira 40 Casada 
 

Letras e 
Especialização 

Efetivo CLT 
2 

(estaduais) 
15 anos e 
3 meses 

Mais de 
60 horas 

- 
4.100,00 

a 
4.500,00 

Florestan 41 
Divorciad

o 

 
História e 
Mestrado 

Concursado 
2 (estadual 

e 
particular) 

6 anos  10 horas - 
500,00 a 
1.000,00  

Cora 42 Solteira 
 

Geografia e 
Especialização 

Concursada 
1 

(estadual) 
14 anos 

21 a 40 
horas 

- 
 2.100,00 

a 
2.500,00 

Clarice  52 Solteira 
 Educação 

Artística 
Temporária 

3 
(estaduais) 

6 anos 10 horas - 
500,00 a 
1.000,00 

Fonte:  Elaborado pelo autor.  

* Os entrevistados estão identificados pelo primeiro nome de professores(as) brasileiros(as), que tiveram papel 

importante na escola pública, além de escritores(as), poetas e poetisas.31 ** Um dos entrevistados não quis 

comentar o valor do salário recebido, alegando ser assunto particular.  

 
31 Anália Franco (1853 – 1919); Anísio Spínola Teixeira (1900 – 1971); Cecília Meireles (1901 – 1964); Clarice 

Lispector (1920 – 1977); Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas (1889 – 1985); 
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Participaram da pesquisa oito mulheres e cinco homens. A idade variou entre 29 e 59 

anos, sendo um com 29 anos, cinco com 52 anos ou mais e sete com idades entre 31 e 47 anos. 

Esse resultado vai ao encontro do estudo de Carvalho (2018), que demonstrou que a idade média 

dos professores no Brasil varia entre 30 e 49 anos, com tendência de aumento em decorrência 

da progressiva participação de idosos no mercado de trabalho, situação para a qual a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) chama a atenção: 

 

Apesar dos avanços recentes na formalização do emprego e na expansão dos 

sistemas contributivos de aposentadoria, em média, 57,7% das pessoas com idade 

entre 65 e 69 anos, e 51,8% daquelas com mais de 70 anos não recebem aposentadoria 

de um sistema contributivo, com taxas ainda mais elevadas para as mulheres. Os dados 

referem-se a oito países da região. 

Essa situação obriga muitas pessoas idosas a trabalhar — a taxa de ocupação 

para o conjunto das pessoas com 60 anos ou mais alcança 35,4% na região, segundo 

o estudo. Essa proporção é elevada mesmo em grupos etários que já ultrapassaram a 

idade legal de aposentadoria: 39,3% no grupo de 65 a 69 anos e 20,4% no de 70 e 

mais anos. As taxas são mais altas nos países com baixa cobertura dos sistemas 

contributivos de aposentadorias, de acordo com o relatório (OIT, 2018, on-line). 

 

Esses professores com idade mais avançada que permanecem na ativa são submetidos 

às reformas previdenciárias impostas para a categoria, que retiram as garantias da aposentadoria 

especial32 e direitos já conquistados. Na medida em que se eleva a idade mínima para a 

aposentadoria, os professores permanecem mais anos executando a atividade docente. Por se 

tratar de um trabalho exaustivo e com elevadas exigências, o atraso na aposentadoria tende a 

aumentar as possibilidades de adoecimento físico e mental. O presente estudo revelou o impacto 

dessa situação para os professores da rede pública do estado de São Paulo (item 6.4.3.2). 

Quanto à formação dos professores, dois são formados em História, dois em Geografia, 

três em Letras, um em Filosofia, quatro em Matemática e uma em Educação Artística. Como 

complemento à formação, três se declararam com mestrado e cinco com especialização. O 

resultado de apenas três professores com mestrado reflete a realidade da qualificação dos 

professores da rede pública do estado de São Paulo, que conta com 1,8% de mestres e 0,3% de 

doutores (INEP, 2016).    

 
Darcy Ribeiro (1922 – 1997); Enedina Alves Marques (1913 – 1981); Florestan Fernandes (1920 – 1995); José 

Mário Pires Azanha (1931 – 2004); Maria Nilde Mascellani (1931 – 1999); Nise da Silveira (1905 – 1999); Nísia 

Floresta (1810 – 1885); Paulo Reglus Neves Freire (1921 –1997). 
32 Os professores tinham regras diferentes de aposentadoria até a instituição da Lei Orgânica da Previdência Social, 

na década de 1960, que criou a aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos, como ruído 

ou calor em excesso. Em 1964, um decreto incluiu a docência nessa categoria, garantindo aos professores o direito 

de se aposentar com 25 anos de serviço (homens e mulheres). Pela atual proposta do governo, a idade mínima para 

os professores das redes pública e privada se aposentarem seria de 60 anos para homens e mulheres, com 30 anos 

de contribuição para o professor que comprovar, exclusivamente, tempo nas funções de magistério na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio. Os professores da rede pública ainda precisarão trabalhar pelo menos 

dez anos no serviço público e cinco anos no último cargo (Marchesan, 2019). 
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Quanto ao vínculo de trabalho, oito participantes eram concursados, dois se declararam 

como efetivos, dois estáveis e um temporário. Do total, quatro trabalhavam apenas em uma 

escola estadual, um trabalhava em duas escolas (uma estadual e outra municipal), três 

trabalhavam em duas escolas estaduais, quatro em escolas estaduais e particulares e um 

trabalhava em três escolas. Nove professores trabalhavam em mais de uma escola por 

necessidades financeiras ou para complementar a carga horária, segundo relato dos próprios 

docentes. 

Sobre o tempo de trabalho na rede estadual de ensino, três participantes tinham seis anos 

de vínculo laboral, nove tinham entre 11 e 26 anos e um tinha 27 anos de trabalho, indicando 

um perfil de participantes com extensa atuação na área docente. Com relação à carga horária 

semanal, dos 13 participantes, dois trabalhavam 10 horas, um de 11 a 20 horas, seis trabalhavam 

de 21 a 40 horas, um de 40 a 60 horas e três acima de 60 horas, o que evidencia um perfil com 

elevada carga horária de trabalho, considerando também que professores possuem inúmeras 

atividades laborais extraclasse, como preparação das aulas, avaliação de atividades, entre 

outras.  

Para Abonizio (2012), quando se compara essa extensa jornada de trabalho à 

remuneração recebida pelos professores, percebe-se a extrema desvalorização profissional 

dessa classe de trabalhadores. Assim, “com contratos precários e remuneração insuficiente, 

professores enfrentam longas jornadas e buscam ocupações fora da escola para sobreviverem” 

(Manir, 2018, on-line).  

Os resultados obtidos na presente pesquisa revelam que há sobrecarga de trabalho, 

expondo a profissão docente a uma grande quantidade de estressores psicossociais, persistentes 

e com alta intensidade, que podem levar à Síndrome de Burnout como resposta crônica aos 

estressores do trabalho, uma vez que esses professores excedem sua capacidade laborativa 

(Carlotto et al., 2012; Diehl & Carlotto, 2014). 

Durante a entrevista, os participantes foram questionados sobre a prática de atividades 

físicas durante a semana. Sete professores relataram que não praticam nenhuma atividade física, 

um pratica uma hora de exercícios por semana, três praticam mais de cinco horas e dois praticam 

de três a quatro horas. Os participantes que realizavam atividades físicas demonstravam mais 

disposição física e emocional, revelando que o exercício físico pode ajudar na prevenção do 

estresse. A esse respeito, Ferreira et al. (2015) afirmam:  

 

Existem estratégias de prevenção e enfrentamento que podem ser adotadas por 

funcionários expostos aos fatores relacionados à síndrome de Burnout como 
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possibilidade de amenizar tal situação. Neste contexto, atividade física pode ser 

considerada uma forma eficiente de mudanças para um estilo de vida mais saudável 

(p. 313). 

 

Quanto ao número de filhos, um participante tem três filhos, quatro professores têm 

apenas um filho, dois possuem dois filhos e seis não têm filhos. Nesse ponto, é interessante 

ressaltar que a presença de dependentes financeiros pode aumentar a sobrecarga de trabalho, 

pela necessidade de maior remuneração, o que gera um maior desgaste laboral, com 

consequências à saúde do trabalhador. Também deve-se prestar atenção à questão de gênero, 

uma vez que as professoras, além das atividades docentes, ainda assumem funções como cuidar 

da casa, dos filhos e do marido, aumentando ainda mais os estressores que podem prejudicar a 

saúde.   

Sobre a faixa salarial dos professores, há variações que envolvem tempo de serviço, 

qualificação por pontuação e categorização por letras. O valor do salário para professor iniciante 

na carreira e no regime de 40 horas semanais de trabalho fixado pela Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo (2019c) é de R$2.585,00. As informações dos participantes sobre 

salários foram consideradas por faixas salariais entre R$500,00 e R$5.000,00 ou mais, com 

valores recebidos mensalmente só na rede estadual. Dois professores recebiam entre R$500,00 

e R$1.000,00; um entre R$1.100,00 e R$1.500,00; um entre R$1.600 e R$2.000,00; dois entre 

R$2.100,00 e R$2.500,00; um entre R$2.600,00 e R$3.000,00; três entre R$4.100,00 e 

R$4.500,00; um entre R$4.600,00 e R$5.000,00 e um acima de R$5.000,00. Um dos 

professores preferiu não comentar o valor de sua remuneração, alegando ser algo de caráter 

particular. O participante com valor superior a R$5.000,00 considerou o cargo de coordenador 

acrescido ao salário de professor. 

Os resultados mostram diferenças salariais entre os professores pelo volume carga 

horária trabalhada. O principal motivo é que são separados por classes e categorias, situação 

que também reflete nos poucos benefícios que são oferecidos pelo Estado. Os dados revelam 

que os professores possuem extensa carga horária de trabalho com baixa remuneração, quando 

comparada aos salários dos professores com outros países. O levantamento da Organização para 

Comparação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) “mostra os rendimentos do magistério no 

Brasil nas últimas posições entre 48 países pesquisados” (APP-Sindicato, 2019, on-line.). Em 

média, os professores brasileiros do ensino médio recebem por ano o equivalente a U$S 25.966, 

valor que corresponde quase à metade da média praticada em outros países da OCDE (U$S 

49.778) (APP-Sindicato, 2019).  
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 Estudos realizados por Castro e Souza (2012), Dalagasperina e Monteiro (2014), Gatti 

et al. (2011), Silva-Macaia et al. (2015) e Souza e Leite (2011) apresentam dados e informações 

semelhantes aos resultados obtidos nesta pesquisa, mostrando que entre os professores há carga 

horária elevada, excesso de trabalho, faixas salariais variadas e diferentes tipos de vínculos 

empregatícios. A baixa remuneração deixa os docentes em situações financeiras difíceis, o que 

os obriga a buscar outros empregos ou trabalhar em mais de uma escola, elevando ainda mais 

a carga horária de trabalho (Ferreira, 2010).   

 

6.2 Escolas participantes 

 

As escolas participantes deste estudo apresentaram características diferentes em relação 

ao ambiente de trabalho. Através dos registros de diário de campo, foi possível obter 

informações importantes para descrever os ambientes das escolas. A seguir, são apresentados 

dados desses registros.  

A escola A, situada na região central de Ribeirão Preto/SP, possui toda a estrutura do 

prédio conservada, mantendo-se as características ao longo do tempo, com alguns mobiliários 

totalmente conservados. Na entrada, são mantidos uma chapeleira (Figura 7A) e uma cristaleira, 

onde são expostos suvenires de fanfarras, lembranças de participação em olimpíadas e 

reconhecimentos com honras ao mérito, objetos que contam um pouco da história da escola. 

Há um misto dos móveis clássicos conservados com outros mais recentes. O piso é 

mantido com características originais da época, fabricado de cimento com desenhos 

geométricos (Figuras 7B e 7C). A porta de entrada, que um dia foi madeira, agora é de vidro. 

Ao chegarem à escola, as pessoas são recepcionadas na entrada por um balcão de madeira 

resistente ao tempo e com características clássicas. 

Nos corredores, há pouca luminosidade. Nos dias em que foram realizadas as visitas, as 

luzes estavam acessas, sinalizando que permanecem assim durante boa parte do tempo (Figura 

7B). A escola possui andar superior, com acesso único por escadaria. Alguns locais da 

instituição, como salas, espaço de biblioteca e laboratórios foram adaptados para atender a 

necessidade atual da escola. 

O teto do prédio é alto, possibilitando maior ventilação. Na época da construção, não 

existia ar-condicionado, porém, atualmente foram feitas algumas adaptações para se colocar 

esses aparelhos nas salas da coordenação e da direção. Nas salas de aulas, são usados 

ventiladores de teto ou de parede, alternando entre salas.  
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A direção parece distante dos professores e dos alunos. Para falar com a diretora, é 

necessário aguardar atendimento e disponibilidade. Muitos alunos, acompanhados de 

professores, procuram a direção para resolução de conflitos, chegando a gerar certo tumulto na 

porta da diretoria. Em uma dessas ocasiões, uma funcionária da escola tentou controlar a 

situação, pedindo organização para as pessoas que estavam no local. Esse processo evidenciou 

a impaciência dos alunos e dos professores, que passaram a discutir as ações e comportamentos 

no próprio corredor. Notam-se dificuldades de acomodação para atendimento dos alunos e 

critérios de como atender. Após longa espera, os alunos foram convidados a entrar na sala da 

diretoria. 

As visitas de observação permitiram compreender que algumas dificuldades que 

permeiam as relações de trabalho na escola A se devem à falta de orientações claras, ao 

desrespeito dos alunos para com os professores e à dificuldade da coordenação em atender os 

estudantes.   

A Figura 7 traz imagens da escola A, possibilitando a visualização do espaço interno da 

instituição. É possível observar que a escola possui grandes corredores para acessar os demais 

setores e salas de aula. O ambiente é limpo e conservado. Vale ressaltar que os registros por 

fotografia foram devidamente permitidos. 

 

Figura 7 - Espaço interno da escola A. 

 

Fonte: registro do pesquisador. 

 

A escola A possui aproximadamente 115 professores, que atuam no ensino médio e no 

ensino fundamental com supletivo. O horário de funcionamento é das 7 h às 23 h, atendendo 

nos três períodos (manhã, tarde e noite). 

Na escola B, pertencente a um dos bairros de Ribeirão Preto/SP, observou-se um 

ambiente de trabalho diferente do que foi encontrado na escola A. Ao contrário do que foi 

registrado em relação à escola anterior, observou-se a participação efetiva da coordenadora e 

A B C 
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do vice-diretor, sempre presentes nas ações que envolvem o ambiente escolar, relações com os 

alunos e atendimento aos professores. Esses profissionais acompanhavam o processo de ensino 

e aprendizagem, participando de reuniões com os docentes e acolhendo as demandas da escola 

de forma mais organizada. A comparação entre os dois ambientes escolares mostrou que a 

presença efetiva da coordenadora e do vice-diretor e a forma de atendimento aos estudantes e 

docente resultam em um ambiente mais tranquilo e harmonizado. Isso pode ser comprovado 

pelo fato de que os professores da escola B não apresentaram insatisfações em relação aos 

atendimentos e acompanhamentos. 

Segundo a diretora, a escola foi inaugurada em 2015 e tem estrutura predial considerada 

nova e conservada. Mas, ao circular pelos espaços foi possível perceber locais com 

necessidades de reparos, contrariando essa afirmação. Um dos motivos declarados é que a 

instituição foi alvo de roubo e houve depredações em alguns setores. A direção informou ainda 

que a escola só receberá verbas do Estado para novos reparos, após cinco anos de existência na 

comunidade.  

Ao adentrar essa escola, nota-se destaque das paredes pela cor vermelha (Figuras 8A, 

8B e 8C), despertando atenção e curiosidade. Ao mesmo tempo, há grades na entrada separando 

os espaços de atendimento, secretaria, sala dos professores e coordenação do espaço de 

convivência dos alunos (Figura 8B). A impressão que se tem é de distanciamento, gerando uma 

imagem de escola dividida, uma vez que há separação de espaços frequentados por alunos e 

funcionários. Confirmou-se com a coordenadora sobre o motivo das grades separando os 

espaços. Segundo ela, trata-se de uma medida protetiva contra a violência. 

 Seguindo com a investigação, questionou-se à coordenação o porquê da cor vermelha 

nas paredes. A resposta foi que se trata de uma orientação da Secretaria do Estado de São Paulo. 

A coordenadora acrescentou que a cor ajuda na conservação das paredes e evita sujeiras. Como 

essa explicação não foi plausível, buscou-se investigar se há orientações de cores para as 

escolas. A esse respeito, o documento de orientações pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE, 2019) afirma: 

 

As cores têm importância fundamental para os ambientes escolares, pois 

reforçam o caráter lúdico e didático, despertando os sentidos e a criatividade. O uso 

da cor, além do papel estimulante ao desenvolvimento do aluno, pode ser também um 

instrumento eficaz de comunicação visual, identificando ambientes e setores. Como 

regra geral, nos espaços em que é necessária maior concentração, como as salas de 

atividades e espaços de leitura, por exemplo, devem ser evitadas as cores quentes, 

mais fortes e excitantes, destinando essas cores para elementos e detalhes da 

construção. Nesses ambientes, recomenda-se o emprego de tons mais suaves, em 

nuanças pastéis, como, o bege, o marfim, o verde para as paredes e o branco para o 

teto. Nos ambientes de recreação e vivência, as cores primárias, em tons mais fortes, 
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podem ser usadas para enfatizar o caráter lúdico, marcando setores de atividades e 

destacando-se na paisagem natural (p. 50).  

 

Como se observa, o FNDE (2019) recomenda cores mais fortes para caracterizar o 

lúdico e para destaque de setores e não para evitar desgastes e sujeiras como foi informado, 

situação que torna o ambiente inadequado para atividades educacionais e convívio dos 

funcionários.  

 

Figura 8 - Ambiente interno da escola B 

 

Fonte: registro do pesquisador. 

 

A Figura 8 traz imagens da entrada da escola. O corredor com a grade divide os espaços 

de convivência dos alunos com os demais setores da escola. A imagens nos remetem à ideia de 

estrutura prisional, legitimada pelas grades, corredores e divisões. Ao contrário de ser um 

ambiente acolhedor e facilitador, essencial para uma instituição de educação, causa a impressão 

de hostilidade. Tais imagens chancelam que a escola nunca mudou de fato. Ainda que a escola 

B seja nova, continua preservando a estrutura arcaica conservadora social e ditatorial. Para 

Bourdieu (2003, p. 41) “tudo tende a mostrar que o sistema escolar como um fator de 

mobilidade social, é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a 

aparência de legitimidade às desigualdades sociais”.  

Ora, se o sistema escolar é um fator de mobilidade social, deve começar pelo ambiente 

escolar acolhedor. Que se rompam as grades do ambiente escolar, tornando-o acolhedor e 

favorecedor na formação dos alunos. A escola precisa ser libertadora desde sua estrutura física, 

o que reverberará na formação dos alunos. Que a escola não tenha grades e seja livre o acesso 

aos ambientes dos alunos, professores e sociedade ao entorno. 

É possível ter uma escola viva de relações e aproximações com a comunidade. As grades 

infelizmente denunciam uma escola favorecedora do conservadorismo social e imposições que 

A B C 
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permanecem entre as gerações. Portanto, romper com o sistema e ter uma escola libertadora, 

significa “romper as grades”.    

Uma das salas de aula traz em sua porta a inscrição: “laboratório de informática”. 

Entretanto, ao acessar a sala, deparou-se com a triste situação de que não há computadores. 

Infelizmente, a escola não recebeu computadores desde a sua inauguração. Os professores e 

alunos não possuem recursos de informática, sendo necessárias adaptações na preparação das 

aulas pelos docentes, quando solicitado no currículo o uso de informática. 

A escola B funciona das 7 h às 23 h, atendendo os alunos e comunidade nos três períodos 

(manhã, tarde e noite). Durante a coleta dos dados e registros, a instituição contava com dois 

coordenadores, que alternavam os horários entre manhã, tarde e noite, com movimento de 

aproximadamente de 40 professores entre ensino fundamental e médio. 

 

6.3 Análise qualitativa 

 

Os resultados obtidos por meio das entrevistas e do diário de campo foram organizados 

a partir do plano de análise dos dados, organizados em 10 principais categorias, sendo cinco 

sobre trabalho e cinco sobre saúde (com uma categoria específica sobre a pandemia de COVID-

19): 

a) condições do ambiente de trabalho; 

b) relações existentes no trabalho: “a gente vai se encaixando”;  

c) tarefas e metas: “o trabalho complexo do professor”; 

d) sentido do trabalho;  

e) dificuldades no trabalho;  

f) características psicossociais e saúde; 

g) problemas de saúde relatados pelos professores; 

h) adoecimento e agravos à saúde; 

i) saúde mental; 

j) trabalho e saúde dos professores na pandemia da COVID-19. 

 

Cada categoria temática foi elaborada a partir do modelo proposto de investigação (item 

5.2), atendendo ao objetivo geral desta pesquisa. Foram realizadas análises de correspondências 

entre as categorias trabalho e saúde, tornando os resultados mais robustos. O programa Atlas.ti 



96 
 

foi utilizado para correspondência das categorias e elaboração de nuvens de palavras para 

destaques dos resultados.  

A Figura 9, a seguir, mostra o modelo adotado para análise e a forma de organização e 

análise dos dados. 

Figura 9 - Modelo do processo da análise qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 Fonte:  

elaborado pelo autor 
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Objetivo Geral: conhecer as condições de trabalho dos professores, a fim de 

estabelecer relações entre os problemas de saúde relatados pelos profissionais 
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6.4 Trabalho dos professores 

 

6.4.1 Condições do ambiente de trabalho 

 

Nas salas de aula, principal local de trabalho do professor, observou-se uso constante de 

ventiladores, que produzem ruídos excessivos, atrapalhando o ambiente e gerando estresse para 

alunos e docentes. A situação exige do professor uma tonalidade de voz mais forte do que o 

normal para se sobressair aos ruídos. Além desse problema, nas observações, foram 

constatadas: salas de aulas sujas e quentes, com amplas turmas (média de 40 alunos), pouca 

ventilação e algumas com condições inadequadas de iluminação para o trabalho. Em meio a 

esses problemas, a situação se agrava ainda mais com o pó do giz, uma vez que a escola ainda 

utiliza a lousa, piorando a situação do ambiente de trabalho.  

Pesquisas realizadas por Assunção e Oliveira (2009), Castro e Souza (2012), Paparelli 

(2009), Silveira et al. (2014) e Souza e Leite (2011) apresentam dados semelhantes em relação 

às condições inadequadas do ambiente de trabalho dos professores. Esses estudos demonstram 

resultados mais agravantes quando incluída a gestão da sala de aula por esses profissionais, no 

controle de turmas amplas, alunos desmotivados e com problemas sociofamiliares e de 

indisciplina. Todos esses fatores são somados à falta de reconhecimento e valorização da 

profissão, escassez de tempo e baixos salários. 

As evidências destas situações no ambiente de trabalho também emergiram nesta 

pesquisa, conforme demonstradas nos relatos a seguir: 

 Primeiro porque são ambientes lotados, tem muitas pessoas essa época do ano 

por exemplo, as doenças respiratórias são muito comuns, então, você está sujeito a 

pegar uma gripe ou alguma coisa assim. Por outro lado, é um ambiente estressante, 

então muitas pessoas acabam tendo reações a esse estresse, perdem a voz, têm 

sintomas e problemas de pressão com alterações cardíacas, mas, eu acho né, que o 

estresse tem efeito muito forte na saúde e às vezes isso aparece depois, porque tem 

um efeito acumulativo, então isso aparece lá na frente, pode não aparecer nesse 

momento, mas acaba aparecendo, então é um ambiente desgastante o ambiente 

educacional, então inevitavelmente há impactos (Paulo, 42 anos).  

 

 E é no corredor, que de repente a gente está aqui conversando, você vai ouvir 

uma gritaria lá embaixo, então isso acontece, hoje já aconteceu. Tem dia que eu não 

quero, eu quero ficar na minha, então é muito ruim isso. Existe e acontece e eu não 

sei te precisar o que que é, o que acontece que as pessoas estão assim, um sufoco 

sabe eu até imagino que possa ser, mas, são vários fatores e nós temos problemas 

com alunos (Maria, 53 anos). 
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Nos estudos de Dalagasperina e Monteiro (2014), foram destacados preditores de 

problemas no ambiente de trabalho que favorecem o adoecimento dos professores, próximos 

aos encontrados nos resultados desta pesquisa. Segundo as autoras: 

 

 A dimensão desgaste psíquico, o grupo de variáveis preditoras relaciona-se ao 

excesso de atividades (sobrecarga de trabalho e execução de tarefas que estão além da 

função), a um descontentamento com os alunos (falta de reconhecimento e mau 

comportamento) e à insegurança diante da possibilidade da perda do emprego (medo 

de ser demitido). Cabe destacar que a sobrecarga de trabalho, preditor que mais 

explicou essa dimensão, tem sido apontada como um dos principais fatores de estresse 

na profissão docente (Dalagasperina & Monteiro, 2014, p. 270) 

 

Os resultados evidenciam que a sobrecarga de trabalho tem levado o professor ao 

adoecimento, situação que gera esgotamento físico e mental. Sobre o ambiente de trabalho nas 

escolas, Paparelli (2009) afirma que “os professores vivem a sensação de não dar conta das 

exigências, por mais que se esforcem, falam de uma situação de precariedade e de falta de 

esperança de que ocorra alguma mudança” (p. 4).  

Nas atividades laborais executadas pelos professores, foram constatadas situações de 

dificuldades no ambiente de trabalho, envolvendo número excessivo de alunos, agressão aos 

professores, isolamento profissional e altos níveis de estresse. Essas situações, similares ao que 

foi encontrado por Dalagasperina e Monteiro (2014), fazem com que os docentes passem a 

refletir sobre o que estão fazendo com a própria vida. Condições como essas, que adoecem a 

categoria, são resultado do trabalho árduo e das exaustivas exigências nas atividades dos 

professores, pois esses profissionais enfrentam inúmeras adversidades cotidianas no ambiente 

de trabalho, além das atividades rotineiras (Dalagasperina & Monteiro, 2014; Santos, 2009). 

Cabe ressaltar que há horários atribuídos para preparação e planejamento das atividades. 

Entretanto, os resultados deste estudo demonstraram que esses horários são insuficientes, o que 

gera extensão do ambiente de trabalho para as residências, comprometendo feriados e finais de 

semana. Para compreender melhor as atribuições das horas para preparação e planejamento das 

atividades, investigaram-se as resoluções que oferecem a garantia aos professores. A seguir, 

são apresentadas algumas nomenclaturas com seus significados, proporcionando uma melhor 

compreensão da situação, correlacionando-as com as falas dos próprios profissionais 

entrevistados. 
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Os professores reconhecem que possuem o horário chamado como Aula de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (ATPC)33, mas esse tempo não é o suficiente para planejar as aulas, 

principalmente pelo modo como é organizado. Nesses momentos, são conduzidas outras 

situações de formações pedagógicas, diálogos sobre alunos e o desenvolvimento do currículo 

que precisa ser cumprido durante o ano letivo. Para melhor compreensão sobre a nomenclatura 

ATPC, fomos buscar na resolução da Secretaria do Estado de São Paulo e descobrimos mais 

uma nomenclatura: Aulas de Trabalho Pedagógico (ATPL), que podem ser realizadas pelos 

professores em locais de livre escolha.  

Os horários atribuídos aos professores para o planejamento e preparação das aulas não 

são suficientes, o que faz com que os docentes comprometam os finais de semana, que deveriam 

ser destinados ao descanso, para a preparação das aulas. Recentemente, a Resolução SE 76/2020 

alterou a resolução anterior SE 72/201934, reduzindo uma ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico 

Coletivo) e acrescentando uma ATPL (Aula de Trabalho Pedagógico em Local de Livre 

Escolha), mantendo os números de ATPC e ATPL de 2019.  

Durante as entrevistas, quando perguntado sobre o horário de preparação das aulas, a 

maioria respondeu sobre a ATPC e apenas duas professoras mencionaram a ATPL, conforme 

os relatos a seguir:  

  
Olha até tem o horário de ATPC, por vezes a gente tem um espaço de tempo 

para corrigir provas essas coisas, em termos de correções de provas, de trabalhos na 

maioria das vezes. Eu levo para corrigir em casa porque aí eu não tenho tempo para 

ficar aqui, não é suficiente o tempo que eu tenho aqui (Cora, 42 anos). 

 

Existe o período chamado ATPCs, mas eles já vêm com a as orientações do 

que nós teremos que fazer e cumprir. Então, não existe um tempo, que fale assim na 

escola: o professor prepara suas aulas! Não. Alguns ATPC que nós somos orientados, 

 
33 Segundo Martins (2016 on-line) “Dentro da jornada de trabalho do professor, dois terços de sua carga horária 

devem ser cumpridos na sala de aula e outro terço desse tempo remunerado é destinado a atividades pedagógicas 

extraclasse, para que o docente planeje suas aulas e aperfeiçoar a prática pedagógica. Esta conquista, garantida na 

legislação brasileira, recebe o nome de horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) ou aula de trabalho 

pedagógico coletivo (ATPC). Apesar da importância da formação em contexto de trabalho ser inegável, na prática, 

há problemas a serem resolvidos relacionados a espaço, tempo e modo de desenvolvê-la.” 
34 A Resolução SE 72, de 16 de dezembro de 2019 dispõe sobre a carga horária dos docentes da rede estadual de 

ensino. A resolução observa que: “a observância ao limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos previsto no § 4º, do artigo 2º, da Lei 11.738, de 16 de 

julho de 2008, – a necessidade de oportunizar aos docentes ações de formação continuada com foco no Currículo 

Paulista, conforme estratégia 21.8 do Plano Estadual de Educação, instituído pela Lei estadual 16.279 de 8 de julho 

de 2016 Resolve: Artigo 1º – A jornada de trabalho docente é constituída de aulas com alunos, Aulas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo – ATPC e Aulas de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha – ATPL.  

1º – Entende-se por ATPC aquelas aulas que se destinam a reuniões ou outras atividades pedagógicas, 

preferencialmente para formação e estudo, de caráter coletivo, bem como para atendimento a pais de alunos; 

2º – Entende-se por ATPL aquelas aulas que se destinam à preparação de aulas e avaliação dos trabalhos dos 

alunos” (Resolução SE 72, 2019). 
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às vezes, algumas informações, mas não tenho tempo para isso preparo em casa 

minhas aulas (Clarisse, 52 anos). 

 

 

O Quadro 7, a seguir, organiza os relatos dos entrevistados sobre as aulas de trabalhos 

pedagógicos coletivo e em local de livre escolha e como planejam e preparam as aulas que 

ministram. 

 

Quadro 7 - Relatos dos entrevistados sobre o ATPC, ATPL e preparação de aulas 

Entrevistado ATPC ATPL 
Não 

relatado 

Relatos do local e horário de preparação e planejamento 

das aulas 

Paulo X   “Eu preparo minhas aulas semanalmente e muitas vezes de 

madrugada”. 

Maria X   “Sempre na minha casa. Eu não tenho tempo na escola”. 

Anísio    X “As aulas são preparadas sempre de sexta, sábado ou 

domingo”. 

Darcy   X 
“Acaba fazendo isso em casa né [preparação de aulas]. Nós 

temos aí uns horários que são dedicados a isso, mas 

considerando todas as atividades, são muito pequenos”. 

José X   
“Normalmente, isso aí é feito antes de dormir, então é, você 

vai olhar... esse horário aí fica tipo 11 horas da noite aí vai 

até meia-noite”. 

Enedina X   

“Outros conteúdos para acrescentar que eu preparo em 

casa com outros livros até o nono ano dá para passar para 

eles e corrijo a explicação ou quando eu também estou aqui 

também na escola que eu tenho uma aula janelai”. 

Cecília X   

“Então, é sábado domingo que eu preparo as minhas aulas, 

vejo que ou qual o assunto que eu vou tratar com todas as 

minhas salas né. Eu tenho sete salas e de níveis diferentes. 

E eu preparo as aulas aí no final de semana porque durante 

a semana não dá”. 

Nísia Floresta X   “Eu preparo em casa [aulas]”. 

Anália Franco X X  “Sempre vou preparar aos finais de semana mesmo, que é o 

único tempo que eu tenho é os finais de semana”. 

Nise da Silveira X X  “Então, isso é sempre nos finais de semana. A gente nunca 

tem um tempo durante a semana para fazer”. 

Florestan X   
“A gente não tem esse momento e não sabe usar caso o 

tenha para planejar melhor. Você tem que fazer isso no seu 

horário de lazer, em casa e às vezes eu faço”. 

Cora X   “E casa porque aí eu não tenho tempo para ficar aqui 

[planejamento e aulas]”. 
Clarice X   “Minhas aulas são preparadas em casa”. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dos 13 entrevistados, nove relataram conhecimento sobre o ATPC, dois sobre ATPC e 

ATPL e dois não mencionaram as atividades pedagógicas. Os resultados do Quadro 7 foram 

obtidos a partir do software Atlas.ti que, por meio da codificação “ATPC” e “ATPL”, gerou 

possibilidades da sistematização dos relatos dos participantes, através das entrevistas 
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transcritas. Assim, após a codificação e execução do programa, foi possível correlacionar e 

cruzar resultados a partir dos relatos dos participantes sobre a preparação das aulas, atividades 

pedagógicas e o respectivo local onde são realizadas as preparações das aulas. Essa metodologia 

permitiu uma análise mais profunda dos dados, gerando maior compreensão sobre o trabalho 

dos professores e o local da execução do planejamento e preparação das aulas, permitindo 

conhecer que todos os entrevistados preparam suas aulas em casa, durante os horários de lazer 

ou de descanso. Isso nos permite concluir que o ambiente de trabalho acaba se estendendo ao 

ambiente doméstico. 

Os relatos evidenciaram que as horas de ATPC e ATPL são ocupadas com outros 

assuntos do ambiente de trabalho ou funcionam como momento de escuta para os professores. 

A situação se agrava pela falta de escuta em situações graves que acometem os professores na 

escola, conforme relatado a seguir: 

 

Então, o ATPC se constituí nesse espaço de diálogo, mas na prática, esses 

ATPCs se acabam engessados com avisos, com recados, questões burocráticas e aí 

as coisas vão se acumulando. Digamos, o que não é desabafado se acumula e isso 

estoura. O recreio, a hora do intervalo, que está todo mundo aqui conversando e aí, 

algum fato, por exemplo, uma agressão contra a professora ou alguma situação [três 

segundos de silêncio], grave. Isso acaba levando um grupo a se mobilizar, a exigir 

determinadas coisas da direção e da coordenação, ou seja, abre espaço para os 

professores poderem falar. Só aí dão voz aos professores (Paulo, 42 anos). 

 

Acumulam-se cansaço físico, mental e agressões. Como não há um espaço e um 

momento destinados à escuta desses problemas, os docentes acabam utilizando a sala dos 

professores durante o intervalo para discutir essas questões. Como já mencionado, também não 

há horários suficientes para planejamento e preparação de aulas, obrigando os professores a 

trabalhar aos finais de semana, comprometendo os horários de descanso e o convívio familiar, 

situação que é demonstrada no próximo relato: 

 

Eles, eles [a direção] falam que nós temos essa hora atividade, tem os ATPCs. 

Eu tenho que fazer três ATPCs, né, e me parece que são quatro aulas atividades e que 

não é nada, não é nada, para o tanto de aulas que a gente tem e preparar de textos, 

porque cada sala, às vezes, está num ponto. Eu não vou poder usar naquele dia a 

mesma coisa, porque cada um tá num momento. Então, é muito pouco. Eu uso muito 

tempo da minha vida pessoal, do meu momento pessoal para isso, sábado e domingo 

(Maria, 53 anos). 

 

Essa declaração é alarmante, pois o processo de trabalho desses profissionais 

compromete sua vida pessoal para além do horário de trabalho, ou seja, as exigências, 

responsabilidades e demandas extras da profissão exigem que o professor sacrifique os horários 
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de lazer, descanso e convívio com a família. Essa situação representa o que Antunes (2018) 

afirma sobre a não separação entre os trabalhadores e o meio de produção, segundo a qual os 

trabalhadores convertem o trabalho exercido no tempo disponível de descanso. 

 

Sabemos que, com o domínio da lógica do capital e seu sistema de 

metabolismo societal, a produção de valores de uso socialmente necessários 

subordinou-se ao seu valor de troca. Para tanto, as funções produtivas e reprodutivas 

vitais, bem como o controle e o comando do seu processo, foram radicalmente 

separados entre aqueles que produzem e aqueles que controlam. 

Como disse Marx, o capital operou a separação entre trabalhadores e meio de 

produção, aprofundando a separação entre a produção voltada para o atendimento das 

necessidades humano-sociais e aquela voltada para as necessidades de 

autorreprodução do capital. 

O segundo princípio societal vital, imprescindível para a instauração de outra 

forma de sociabilidade – o que Marx denominou “associação livre dos trabalhadores” 

ou “trabalhadores livremente associados” –, será dado pela conversão do trabalho em 

atividade exercida com base no tempo disponível. O que significa recusar a disjunção, 

interposta pelo capital, entre tempo de trabalho necessário para a reprodução social 

dos trabalhadores e tempo de trabalho excedente para a reprodução do capital. A 

instauração do princípio livre do tempo disponível em um universo societal que 

encontre vigência sem os constrangimentos da propriedade privada é o único antídoto 

real contra a vigência e a perpetuação do capital e de seu trabalho abstrato (p. 130). 

 

A realidade do ambiente de trabalho vivenciada pelos professores vai ao encontro da 

conversão do trabalho em atividades exercidas dentro do prazo disponível relatada pelo autor. 

As contribuições de Antunes (2018) nos ajudam a compreender melhor sobre a abdicação do 

tempo social por parte da classe dos professores. Esses profissionais estão a serviço do capital 

na conversão do trabalho em atividades exercidas quando planejam as aulas aos sábados e 

domingos. 

É importante ressaltar também que as nomenclaturas e especificidades de cada situação 

no planejamento pedagógico e preparação das aulas e as resoluções geram confusões entre os 

próprios trabalhadores. Os professores relatam que os horários dos ATPCs se tornam momento 

de escuta dos problemas vivenciados, como demonstrado nos relatos a seguir: 

 Esses ATPCs um fala outro fala, quem quer falar dar opinião. Por fim, você 

preenche no dia que você estava aqui. Eles só querem questionamento e não querem 

opinião dos professores (Enedina, 59 anos). 

 

É a gente é orientada pela nossa coordenadora, que se desdobra em mil para 

conseguir dar conta de tudo que se tem que fazer, mas que também foi um ganho ter 

essas horas [ATPC], né, de atividades que a gente tem aí, mas que é bastante 

complicado, porque não são usadas para o que deveria ser (Anália Franco, 47 anos). 

 

Os relatos demonstram que as horas de ATPC não são utilizadas para o planejamento 

das aulas. Segundo a resolução SE 72/2019, os horários da ATPC e de ATPL devem ser 

destinados à preparação das aulas e correções dos trabalhos dos alunos. Entretanto, além de ser 
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insuficiente diante da extensa demanda de trabalho, esses momentos são utilizados para outras 

finalidades.  

Segundo as entrevistas, apenas duas professoras tinham conhecimento sobre dos 

entrevistados conhecem sobre as ATPL. Uma delas acumula cargo de coordenação e, portanto, 

tem conhecimento sobre as ATPL, enquanto a outra docente sabe do horário através de outras 

escolas na qual trabalha, onde lhe foi explicado sobre a carga horária das ATPL. Os demais 

entrevistados não conheciam as aulas de trabalho pedagógico, evidenciando que os professores 

não são orientados com clareza sobre os horários a que têm direito.  

Os relatos a seguir mostram que, embora utilizem o horário para preparação das aulas, 

as duas professoras (Anália e Nise) reconhecem que o tempo não é suficiente pela demanda das 

aulas atribuídas: “Esse, esse é o ATPL, que o ATPL é uma hora de atividade livre para a gente 

está fazendo isso em casa. Então, esse é o meu ganho que é pouco e faço os finais de semana” 

(Anália Franco, 47 anos). Quando perguntada, se o tempo é uma hora aula de ATPL, a 

entrevistada revela que não. Segundo ela, a cada cinco aulas o professor tem direito a uma 

ATPL: “A cada cinco aulas que eu tenho, eu tenho um ATPL da minha carga horária” (Anália 

Franco, 47 anos). Na sequência, perguntou-se quantas horas de ATPL são destinadas aos 

professores.  

 

 Então, não tem. Cada professor tem uma quantidade. Por exemplo, para quem 

cada cinco aulas atribuída a mim, eu tenho um ATPL. É uma aula que eu tenho que 

preparar fora. Eu ganho isso e nas ATPC que tem. Que a gente gasta muito mais para 

preparar uma aula na verdade. É eu gasto, às vezes, a manhã toda preparando aula 

para as minhas salas né. Então, porque você tem materiais, busca de materiais, é que 

como a gente está um pouquinho mais experiente, então é mais fácil para a gente, 

mas, mesmo assim, eu gasto bastante tempo (Anália Franco, 47 anos). 

  

Nise, a outra professora que conhece as ATPL, também fez seu relato: 

 É o que eles falam o ATPC e ATPL, que você teria tipo, semanalmente duas 

horas, duas aulas. O problema é que, com o ritmo de vida que a gente tem, a 

necessidade de ter dois cargos para se trabalhar, você fica na correria o dia todo. 

Eu, por exemplo, trabalho os três períodos, então me sobra pouco tempo durante a 

semana (Nise da Silveira, 40 anos). 

 

Entende-se que uma hora atribuída a cada aula de planejamento é insuficiente para os 

professores planejarem as atividades, sendo necessário concluir o trabalho em casa. Ao ser 

questionada como esse processo deveria ocorrer, Nise fala sobre a necessidade de se aumentar 

tempo para preparação das aulas dentro da própria escola:  
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O ideal seria que nós pudéssemos ter menos aulas com alunos e mais tempo 

na própria escola e um local adequado para usar um computador. Em casa, às vezes, 

você não consegue porque você sempre tem uma demanda. A minha mãe mora 

comigo, por exemplo, então ela precisa ir ao supermercado, precisa não sei o quê, 

precisa resolver isso e resolver aquilo. Nem sempre você consegue tirar um horário 

na semana para isso (Nise da Silveira, 40 anos). 

 

Os relatos evidenciaram certa confusão pelos professores em relação às nomenclaturas 

e horas para o planejamento das aulas, demonstrando que faltam orientações claras sobre o 

tempo mínimo e o espaço destinado à preparação das aulas. Assim, o ambiente de trabalho se 

torna um local de desorientação e desgaste e não há sentido do trabalho para os professores da 

forma como são organizados os horários de planejamento. 

Além da falta de tempo, as entrevistas e as observações diretas também evidenciaram 

que os recursos para que se possa realizar o trabalho também são escassos. Os ambientes são 

adaptados e faltam móveis confortáveis e computadores para preparação das aulas. Ademais, 

há baixa luminosidade, muitos ruídos de ventiladores e o calor é excessivo por falta de ar-

condicionado. Todos esses fatores prejudicam o trabalho dos docentes.  

A falta de recursos, esclarecimentos, apoio e orientações aos professores contribuem 

para um aumento de sintomas, como nervosismo, estresse, isolamentos e angústias, deixando o 

ambiente de trabalho desgastante, estressante e cansativo. A esse respeito, Seligmann-Silva 

(2011) destaca que o cansaço e o isolamento nessas condições são vistos como desgaste no 

trabalho. “A percepção do próprio cansaço e do isolamento, juntamente com a inexistência de 

reconhecimento, leva cada assalariado a vivências de profunda insegurança. Desta forma, esses 

modos de gestão tornam-se desgastantes” (Seligmann-Silva, 2011, p. 468).  

Esse desgaste é prolongado pelos finais de semana, tempo destinado à preparação das 

aulas por parte dos professores. Destaca Barbosa (2011, p. 30): “o tempo de trabalho docente 

se torna mais complexo se considerado que o magistério é formado predominantemente por 

mulheres, que além do trabalho realizado nas escolas, são frequentemente incumbidas das 

tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos”. 

Os resultados desta pesquisa mostraram situações semelhantes ao que menciona 

Barbosa (2011), pois a maioria dos participantes deste estudo é composta por mulheres, que se 

enquadram na condição sacrificar os finais de semana com trabalho da escola, além de acumular 

os afazeres domésticos e cuidados com a família. Essa situação pode ser observada nos relatos 

a seguir: 

 

Sempre vou preparar [as aulas] aos finais de semana mesmo. O único tempo 

que eu tenho é os finais de semana. Por exemplo, domingo de manhã é um dia propício 



105 
 

 
 

para estar preparando as atividades ou no sábado à tarde. Assim, eu não tenho muito 

certinho, uso os finais de semana (Anália Franco, 47 anos). 

 

Eu preparo [as aulas] por semana, semanal. Então é sábado e domingo que eu 

preparo as minhas aulas. Vejo qual é o assunto que eu vou tratar com todas as minhas 

salas. Eu tenho sete salas e de níveis diferentes e eu preparo as aulas no final de 

semana porque durante a semana não dá (Cecília, 58 anos). 

 

No meio da semana não dá tempo, porque eu dou aula os três períodos, manhã, 

tarde e noite. Então, acaba ficando com uma correria e só tenho tempo na sexta-feira 

que não dou aula em nenhuma escola, que é o tempo que eu fico preparando as aulas, 

corrigindo trabalho. Sexta, sábado e muito das vezes no final de semana no domingo 

também (Anísio, 29 anos). 

 

Os relatos reforçam o que já foi aqui discutido: a elevada demanda do trabalho obriga 

os professores a sacrificar o tempo destinado ao descanso ou lazer. Esse ambiente laboral 

desgastante gera a precarização, com incertezas e individualismo. Para Franco et al. (2010), o 

ambiente desgastante e a precarização: 

 

São processos de dominação que mesclam insegurança, incerteza, sujeição, 

competição, proliferação da desconfiança e do individualismo, sequestro do tempo e 

da subjetividade. São afetadas as demais dimensões da vida social, laços familiares e 

intergeracionais. A desestabilização e a vulnerabilidade sociais conduzem à 

desvalorização simbólica, com a corrosão do sistema de valores, da autoimagem e das 

representações da inserção de cada um na estrutura social (p. 231). 

 

 

As situações vivenciadas pelos professores corroboram a situação de excesso e desgaste 

do trabalho. Há relatos de avaliações diagnósticas para as disciplinas de português e 

matemática, que são corrigidas dentro e fora dos horários de ATPC, aumentando a carga de 

trabalho. Assim, esses profissionais acumulam outras responsabilidades e afazeres, além da 

preparação e das aulas em si. E o trabalho não para nas correções das avaliações. À medida que 

se têm os resultados, novos trabalhos burocráticos surgem, ampliando o volume das 

responsabilidades. Após as correções, os professores têm que lançar os resultados no sistema 

educacional da Secretaria do Estado de São Paulo, dentro dos prazos estabelecidos, o que gera 

ainda mais estresse entre os docentes, que se veem obrigados a cumprir essas tarefas fora de 

seu horário de trabalho.  

 

Vai ter uma outra [avaliação diagnóstica], dia 2. Já tivemos duas, só português 

e matemática, então você não tem noção de como isso é trabalhoso. Então, por sala 

é um pacote assim [mostra com as mãos o tamanho de pacote de provas]! Quarenta 

alunos e você tem que digitar um por um. Agora a gente tem um aplicativo no 

smartphone que você faz fotografia e já manda a resposta direto para secretaria, que 

ficou mais fácil, mas, ainda assim é um trabalhão. Eu faço no sábado e domingo, que 

eu poderia tá indo no cinema, indo com a turma de casa, não posso, eu estou fazendo 
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isso. E não tem uma troca, ó você está fazendo isso vamos trocar por aquilo, não 

existe (Maria, 53 anos). 

 

Essa situação desgastante gera um profundo sentimento de indignação, pois não há 

negociação do processo da avaliação diagnóstica e lançamentos no sistema. Cada docente 

recebe um código de acesso e a obrigação é imposta, sem horas atribuídas para o serviço: 

 Não tem uma negociação, não tem uma negociação! [repete com sentimento 

de indignação]. Então, eu me sinto um pouco assim, a gente faz porque o que eu te 

falei, você..., você nunca vai ouvir falar aqui que a Maria deixou de digitar no tempo 

hábil tal coisa, nunca, porque eu não admito isso comigo, isso é muito ruim também 

viu... Então, por isso que tem o sábado e domingo, porque fim de semana, dia de 

semana eu estou aqui de manhã e estou à noite e eu dou de oito a nove aulas por dia. 

E quando acontece essas provas, você tem que ir buscar de alguma forma para fazer. 

Ninguém vai fazer por você, você tem que fazer... É eu, eu nem ia colocar isso, porque 

virou um costume né. Então, nós fazemos isso. Essa prova mesmo, nós que temos que 

fazer, porque cada um tem o seu... a sua senha para entrar [no sistema da secretaria]. 

Ninguém poderia entrar por mim. Então, eu tenho que fazer essas provas do governo, 

que é a prova que eles, eles estão produzindo aí. Não tem ninguém para corrigir, 

então, sei lá, eu acho que sim e as redações, quando tem a redação, a gente tem que 

corrigir uma a uma, é que nem a FUVEST [entrevistada refere-se ao vestibular da 

USP], que eles pagam lá para alguém corrigir como no Enem. Aqui a gente tem que 

fazer isso tudo. Você não ganha para isso! Você não tem horas livres para poder fazer 

isso! [gesticula com as mãos na mesa, demonstrando ansiedade] Eu acho que é um 

pouco de abuso (Maria, 53 anos). 

  
 

A indignação da professora permite compreender que o ambiente de trabalho e as 

responsabilidades acumuladas geram um sentimento de impotência. Ao mesmo tempo, ela se 

sente obrigada, mostrando-se comprometida com o trabalho, ao ponto de sacrificar os finais de 

semana. A fala da professora evidencia que não há separação entre o tempo dentro e fora do 

trabalho, situação que impõe permanente dedicação ao trabalho, sem tempo de privacidade para 

outros aspectos da vida humana, como lazer, descanso e convívio familiar (Antunes, 2018). 

Essa indignação vem acompanhada do sentimento de autorrepressão35 no trabalho. 

Como destaca Seligmann-Silva (2011), “soma-se a esse quadro o esforço de autocontrole 

emocional mediado pela autorrepressão. Resulta o sentimento de impotência vivido pelo 

trabalhador, levado à submissão pelo temor às sensações...” (p. 441). Nesse contexto, a 

submissão observada no relato da professora Maria está no temor de ser considerada 

insuficiente. Assim, ela compromete os finais de semana para se mostrar forte, deixando claro 

que dará conta do acúmulo de trabalho.  

 
35 No livro “Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si”, publicado em 2011, a autora Edith 

Seligmann-Silva utiliza o termo autorrepressão dentro da temática trabalho e desgaste mental para se referir à 

dinamização intrapsíquica, psicofisiológica, distúrbios psicoemocionais e psicofisiológicos diversos.    
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Essa situação gera um conflito interno entre o fazer e a sensação de não dar conta, 

levando a professora a níveis de ansiedade e a intensidade de caráter persecutório, produzindo 

diferentes desgastes mentais, que podem atingir níveis fisiológicos. Sobre o estresse e 

ansiedade, Assunção e Oliveira (2009) apontam cinco categorias que agrupam fatores 

estressantes no ambiente escolar. Todas foram observadas nos resultados desta pesquisa. 

 

Fatores potencialmente estressantes no ambiente ocupacional da escola:  

a)  falta de apoio administrativo (percebem que o diretor tem pouca consideração pelos 

problemas da sala de aula);  

b) a relação com os alunos (sentimento de incapacidade para motivar ou controlar os 

alunos); 

c) a relação com os colegas (percebem animosidade na relação com os colegas e 

distribuição desigual das tarefas entre os pares);  

d) excesso de trabalho (percebem excesso de expectativa da gestão quanto ao volume 

de tarefas a serem realizadas por eles);  

e) insegurança financeira (salários inadequados e discrepantes em face do grau de 

responsabilidade da sua missão) (Kagan, 1989, citado por Assunção & Oliveira, 2009, 

p. 365). 

 

6.4.2 Relações existentes no trabalho: “a gente vai se encaixando” 

 

A representatividade da relação no ambiente de trabalho, analisada entre os professores 

entrevistados, mostrou-se na adaptação necessária para o desempenho laboral. Tal condição foi 

evidenciada na fala de um dos professores: “A gente vai se encaixando, aprendendo a se 

encaixar dentro desses, desses padrões” (Darcy, 38 anos). 

Essa condição expressa as relações e a forma do processo de trabalho na configuração 

dos sistemas educativos envolvendo a introjeção dos aspectos físicos e organizacionais 

(Assunção & Oliveira, 2009). Assim, quem se encaixa está se sujeitando a padrões de mudanças 

e de reorganização do sistema escolar pelo critério dos efeitos padronizados do modelo 

organizacional. Assunção & Oliveira (2009) destacam que essas novas configurações dos 

sistemas educativos avançam com aspectos e características empresariais. 

 

As mudanças mencionadas resultam em certa configuração dos sistemas 

educativos nos seus aspectos físicos e organizacionais, o que vem acompanhado de 

relativa responsabilização da gestão escolar pela adoção de critérios de eficácia, 

produtividade e excelência. Assim, observa- se paradoxalmente a noção de justiça 

social mesclada aos princípios de eficácia que passam a orientar as políticas públicas 

educacionais, revelando em certa medida um movimento contraditório: a 

democratização do acesso à escola dá-se ao custo da massificação do ensino (p. 351). 
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Essas configurações dos aspectos físicos e organizacionais para o ensino também foram 

observadas nos resultados desta pesquisa. O relato a seguir demonstra a situação vivenciada 

pelo professor com conceitos já interiorizados. 

 

Há sim possibilidades [autonomias], mas elas acabam se interrompendo nessa, 

nessa burocracia, nessa padronização organizacional administrativa, né. Ela, é 

assim, a escola é um espaço muito administrativo. Os horários, o sinal que toca, então 

tudo isso traz limitações muito grandes. Do ponto de vista da autonomia, é uma coisa 

assim, dentro desse pequeno espaço que você faz. É muito difícil conseguir avançar 

numa educação diferente e pedagógica, justamente porque há todo esse rol de itens 

administrativos, burocracias, horários. Professores têm dificuldades de se relacionar 

como equipe, então isso é uma coisa bastante evidente, bastante importante em 

relação às dificuldades realmente de fazer um trabalho diferenciado (Darcy, 38 anos). 

  

Paparelli (2009) destaca que “o trabalho real, efetivamente realizado, a atividade, é 

sempre singular e se dá em uma situação de trabalho, definida como um conjunto complexo 

que inclui a dimensão técnica, as condições, a organização e as relações de trabalho” (p. 55). 

As relações de trabalho ocorrem no ambiente de trabalho prescrito pelas ações, tarefas e 

comprometimento do trabalhador, assumindo ações complexas e com características que, 

segundo Darcy, consistem na “padronização organizacional administrativa”. Em outras 

palavras, o entrevistado reconhece características empresariais no trabalho da escola, 

prejudicando a educação, que deveria ser diferenciada e pedagógica, voltada ao ensino e 

aprendizagem. 

Nesse sentido, as relações de trabalho administrativas prescritas pelas ações individuais 

introjetadas reverberam no grupo de trabalho desses professores. Tal situação produz 

incômodos nas relações, uma vez que a ação técnica de um trabalhador depende da relação 

apoiadora ou não de outro. Essa situação é evidenciada na fala a seguir: 

 

 Sou muito organizada, muito, não só no meu trabalho, mas fora dele e detesto 

quando não está do jeito que eu faço e não sai do jeito que eu quero. Mesmo quando 

acontece uma situação inerente eu detesto. É uma coisa que me deixa muito irritada, 

mas porque eu sou muito organizada. Então, você acaba cobrando aquilo que o outro 

não é. Perto do que você quer, né. Então, é uma coisa que me deixa muito assim, mas, 

você vai se adaptando a situações que você vai encontrando. Então eu vou te dar um 

exemplo. Eu vou marcar amanhã para usar o anfiteatro. Aí, eu chego 7 horas da 

manhã, porque eu tenho a minha aula toda cronometrada. Eu sei o tanto que eu vou 

levar para ligar os aparelhos da sala. É até mania, né, mas, eu sei quando eu vou 

usar, o tempo que eu vou perder para isso, o tempo para realizar atividade, o tempo 

para explicar aquilo para dar uma atividade e “vistar” para os meninos 

terminalidade da minha aula e quando isso sai e sempre sai [apresenta incômodo 

quando diz “sempre sai”] do controle, porque eu preciso da chave do teatro às 7 da 

manhã, e não tem ninguém aqui para me dar essa chave. Então, isso me deixa 

muitíssimo irritada [gesticula com as mãos para enfatizar a raiva e desconforto ao 

lembrar da situação] (Maria, 53 anos). 
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Esse relato demonstra uma relação de trabalho conturbada, na qual o fazer das relações 

de trabalho prescritas pelas ações individuais reverberam no grupo de trabalho. Isso gera 

incômodos para quem executa as tarefas, pois a ação técnica de um trabalhador dependerá da 

relação apoiadora do outro e, quando isso não acontece, a professora fica irritada. A situação 

leva à compreensão de que a escola segue pelo caminho das teorias organizacionais e a 

autocobrança na fala da professora evidencia o modelo interiorizado do toyotismo (Alves, 

2011). 

A irritação provocada pela relação de trabalho da professora remete à ideia de como 

essa trabalhadora se torna senhora e soberana de si mesmo. Essa situação é destacada por Han 

(2015) como a obediência da livre coerção:  

O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o 

obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, 

não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se 

distingue do sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva a 

liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito 

de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o 

desempenho. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. 

Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com 

o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Agressor e 

vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma 

liberdade paradoxal que, em virtude das estruturas coercitivas que lhe são inerentes, 

se transforma em violência. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho 

são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal (p. 29-30). 

 

A fala da professora traz evidências de autocobrança e de um sentimento de 

incapacidade. A expressão “sai e sempre sai do controle” reflete o incômodo devido à sensação 

de incapacidade e, ao mesmo tempo, gera a livre coerção de atrasar ou não poder realizar ou 

atrasar o próprio trabalho. A organização do trabalho nas escolas afeta diretamente o ambiente 

e as relações entre os professores, como se pode observar no relato a seguir:  

 

 Existe um discurso, às vezes, não direto, mas, indiretamente, talvez pelo 

próprio cuidado da gestão em não se dispor com as pessoas. Mas, existe sim pela 

próprio meio acadêmico, pela legislação existem apontamentos para que isso 

aconteça [relações de trabalho entre os professores, para trabalharem juntos em 

projetos], que isso seria mais interessante, né? Mas na prática, por exemplo, essa 

iniciativa vem quando acontece dos próprios professores combinarem e se 

organizarem. Não há, por parte da escola, um apoio mais acessível ou uma 

coordenação das atividades, o que cada um vai fazer, quando vai fazer, como vai 

fazer. Isso os próprios professores se organizam. Então, essas atividades, né, surgem 

de maneira muito espontânea e elas não veem institucionalmente, digamos assim, com 

o apoio da direção da coordenação pedagógica. Isso ainda é falho né, aqui nesse 

universo pelo menos nesse ponto dessa rede estadual (Paulo, 42 anos). 
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A fala do professor mostra a falta de direcionamento das relações de trabalho e as 

dificuldades nas execuções, exigindo dos professores a organização e o fazer pela própria 

iniciativa. Essa situação exige a prática da autonomia, sugerindo novamente a interiorização de 

contextos empresariais, como pode ser observado no relato da professora Anália Franco:    

  

Eu já sou de natureza uma pessoa super organizada e acho que na escola 

precisamos de muita de organização. Então, nessa carga horária que eu tenho, eu 

preciso ser organizada, senão eu não dou conta. Então, minhas aulas são super 

planejadas, meus alunos sabem a sequência que eu vou trabalhar e isso é colocado 

para eles na escola. O pessoal já sabe como que eu trabalho, já tem essa convivência 

comigo, já sabe como que eu me organizo. Eu já uso isso na minha vida, eu já sou 

organizada de natureza mesmo (Anália Franco, 47 anos). 

 

A fala de Anália Franco traduz a representação empresarial e das organizações 

contemporâneas, sugerindo que as relações de trabalho na escola perpassam pelo caminho das 

teorias organizacionais. Observa-se que o modelo do toyotismo36 se encontra interiorizado no 

relato da docente. Sucumbe-se aos protocolos do modelo, evidenciando valores e regras de 

gestão do trabalho, pela auto-organização e comprometimento. Independentemente da carga 

horária ou do motivo, a professora precisa ser organizada; caso contrário, ela não dará conta. A 

entrevistada complementa que possui autonomia para mostrar o trabalho aos superiores: 

 
Eu já sou autônoma também, já sou uma pessoa que busca bastante ser 

autônoma. Eu consigo isso mostrando o meu trabalho para meus superiores. Então, 

assim, o fato de trabalhar direito e conseguir executar minhas tarefas e ter 

compromisso com isso, eu tenho muito liberdade eu nunca tive problema em relação 

a isso (Anália Franco, 47 anos). 

  

Essa fala complementa nossas evidências de que as relações de trabalho na escola estão 

baseadas nas terminologias organizacionais. O relato da docente corrobora o que Alves (2011) 

defende sobre a captura da subjetividade do trabalhador. 

 

De certo modo, o toyotismo conseguiu “superar”, no sentido dialético 

(superar/conservando), alguns aspectos predominantes da gestão da produção 

 
36 Para Alves (2008, p. 97), “o toyotismo é a ‘ideologia orgânica’ do novo complexo de reestruturação produtiva 

do capital que encontra nas novas tecnologias da informação e comunicação e no sociometabolismo da barbárie, 

a materialidade sociotécnica (e psicossocial) adequada à nova produção de mercadorias. Existe uma intensa 

sinergia entre inovações organizacionais, inovações tecnológicas e inovações sociometabólicas, constituindo o 

novo empreendimento capitalista que coloca novos elementos para a luta de classe do século XXI. Esta é a marca 

da cooperação complexa da nova produção do capital”. 
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capitalista sob a grande indústria do século XX, inspirados no taylorismo e no 

fordismo, que instauraram a parcelização e repetividade do trabalho.  

Nesse sentido, o toyotismo articula um novo tipo de operação de “captura” 

da subjetividade do trabalho ou uma subjetividade às avessas capaz de gerir seus 

novos dispositivos tecnológico-organizacionais. O espírito do toyotismo irá 

impulsionar na linguagem do managering, os apelos à administração participativa e 

ao “gerenciamento pós-moderno”. Como observa Haefliger, “agora, são os valores 

dos colaboradores, suas crenças, sua interioridade, sua personalidade que são 

cobiçadas” (p. 65). 

   

A captura da subjetividade se mostra evidente na relação de trabalho dos professores, 

quando estes assumem o compromisso de fazer o trabalho, mesmo sabendo que a quantidade 

de horas não será suficiente. A consciência de se autogerir e ser autônomo faz o professor 

assumir as execuções do trabalho de forma isolada. São ações orientadas pelo gerenciamento 

pós-moderno, de fazer o trabalho sem precisar de acompanhamento. Isso é conhecido como 

autonomia, independência e proficiência do funcionário (Alves, 2011). 

Na relação de trabalho dos professores, evidenciou-se que eles não conseguem 

desdenhar o isolamento do trabalho, já introjetado de acordo com o modo empresarial. Essas 

mudanças das crenças e personalidades para cumprir aquilo que é cobrado no currículo e se 

apresentar como o “melhor funcionário” (Alves, 2011) transportam a educação ao rol de 

produtividade, fazendo com que a escola perca as características essenciais pedagógicas do 

ensino e aprendizagem. Nossos resultados mostram que as escolas pesquisadas se enquadram 

nos modelos empresariais de produção.  

 Essas características do modelo empresarial, como a escolha do melhor funcionário, 

funcionário do mês, busca por resultados positivos, apresentação de eficácia e eficiência, 

polivalência dos empregados, dentre outras, advêm do gerenciamento pós-moderno e se 

consolidam pelo meio do fetichismo social do capitalismo neoliberal, como destaca Alves 

(2011): 

 

 Além disso, expressa um elemento intrínseco do processo de fetichismo social 

do capitalismo neoliberal, isto é, a troca de “contrapartidas qualitativas” como o 

emprego vitalício ou direitos sociais, por “contrapartidas quantitativas” como 

gratificações, bônus salariais, que reforçam, no plano da consciência social, o 

fetichismo do dinheiro (Alves, 2011, p. 68). 

 

Ao longo da identificação da rotina de trabalho, o estudo mostrou que os professores 

novos adentram nesse sistema educacional e assumem as aulas sem orientações e 

acompanhamento, apenas seguindo o que está posto, como relata a professora Cecília: 
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Novíssimos chegando e eles não têm orientação nenhuma. Eles vão, que vão, 

entendeu? A mesma coisa que aconteceu comigo. Então, ou você tem uma base boa 

como pessoa assim de responsabilidade, tipo eu não vou entrar numa sala de aula 

sem saber alguma coisa, ter uma base para o que falar para o aluno, sabe? Mas, não, 

você entra vai de qualquer jeito, entendeu? Ninguém fala nada também, poucas 

escolas se atêm a isso. Então, por exemplo, uma coisa que o Estado faz, se eu faltar, 

por exemplo, coloca uma professora de biologia no meu lugar, uma professora de 

português no meu lugar para dar aula para mim. Entendeu, então eu acho isso 

erradíssimo, eu acho que o Estado peca. Ela [professor(a) substituto(a)] assume a 

aula e, na realidade, o que ela faz? Nada! Ela entra só na sala. Isso é o que os alunos 

falam. Os substitutos entram sentam lá e lá ficam ou passam um texto de alguma coisa 

que não tem nada a ver e isso infelizmente acontece (Cecília, 58 anos). 

  

  Esse depoimento demonstra que a carga horária escolar deve ser cumprida a qualquer 

custo. Assim, para não deixar os alunos com horas vagas, qualquer professor poderá entrar em 

sala para substituir um colega faltante, independentemente de sua formação. O objetivo único 

dessa substituição é cumprir a quantidade de horas, sem preocupação com a qualidade das aulas.  

É preciso destacar que a relação educacional consiste na integração de seres humanos 

em condições sociais e psicossociais em uma dinâmica própria (Gatti et al., 2011). Portanto, a 

escola não pode ser considerada uma organização empresarial, na qual o horário deve ser 

cumprido a todo custo. Deve-se primar, antes de tudo, pela qualidade educacional. Não se trata 

de produção e mercadoria; a educação “é uma intervenção na direção formativa do ser humano, 

quer pela relação pedagógica pessoal, quer no âmbito da relação social coletiva” (Gatti et al., 

2011, p. 26). 

 Apesar dos relatos expressarem certa autonomia e possiblidades de formação, a 

observação direta realizada nas escolas durante esta pesquisa evidenciou que o ambiente de 

trabalho, as relações e as ações no trabalho estão impregnadas pelo modelo industrial, 

organizacional e gerencial de produção. Nossos resultados mostraram que os professores 

empregam frequentemente termos e expressões comuns no ambiente empresarial, com foco na 

produção de horas aula com entrega produtiva. Diante disso, fica a pergunta: o que estão 

fazendo com a educação?  

 

6.4.3 Tarefas e metas: “o trabalho complexo do professor” 

  

 Para esta categoria, buscou-se analisar as tarefas executadas pelos professores, 

verificando-se há metas a serem alcançadas na atuação profissional. Os resultados evidenciaram 

a complexidade do trabalho dos professores, de tal forma que esta categoria – antes denominada 
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“tarefas e metas” – recebeu o complemento de “o trabalho complexo do professor”, em vista da 

fala do professor Florestan: “É muito complexo o trabalho do professor e, muitas vezes, o 

próprio professor não tem consciência disso” (Florestan, 41 anos). 

 Essa complexidade, também evidenciada pelas falas de outros docentes, envolve a 

transformação da escola em “uma espécie de ‘máquina de ensinar’, que tem como função 

escolarizar o mais rápido um número cada vez maior de indivíduos, valorizando a quantidade 

em detrimento da qualidade” (Paparelli, 2009, p. 22). 

 Além de Paparelli (2009), outros estudos como Assunção e Oliveira (2009), 

Dalagasperina e Monteiro (2014), Santos (2009) e Souza e Leite (2011) destacam as mudanças 

do processo educacional que resultaram em novas configurações dos aspectos físicos e forma 

de trabalho, uma vez que as escolas passaram a buscar critérios de eficácia, excelência e 

produtividade. Os professores enfrentam inúmeras adversidades em suas atividades cotidianas, 

exigindo novos desafios sociais. 

 Para que melhor se compreenda a complexidade dessas transformações, é necessário 

refletir sobre o processo de atribuição de aulas, que corresponde ao momento de ingresso de 

alguns professores na rede pública do estado de São Paulo. Resultados preliminares deste 

estudo, observados através dos relatos dos participantes, indicaram a necessidade de 

aprofundamento nessa questão. Nessa investigação, chegou-se ao “Manual do Professor”, 

elaborado pelo departamento jurídico da APEOESP (2020)37: 

 

O assunto é disciplinado pelo artigo 45, da L.C. 444/85, e as regras 

classificatórias utilizadas para a distribuição das aulas e classes são as seguintes: 

 

1) A SITUAÇÃO FUNCIONAL 

Quanto à situação funcional, os docentes são classificados em três faixas: a 

dos titulares de cargo, a dos professores estáveis e dos demais docentes servidores. 

Entre os titulares de cargo, a prioridade é dos titulares de cargo provido 

mediante concurso correspondente ao componente curricular das aulas a serem 

distribuídas.  

Após, devem ser relacionados para fins de atribuição de aulas os demais 

titulares de cargo, isto é, aqueles que concorrem à atribuição em outro campo de 

atuação (por exemplo: o titular de cargo de Professor Educação Básica I, que, 

habilitado em componente curricular do ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, se inscreve para atribuição a título de carga suplementar de trabalho nesses 

componentes. 

Entre os estáveis, a preferência recai nos declarados estáveis pela 

Constituição do Brasil de 1988 e após estes, devem ser classificados os “celetistas” 

estáveis.  

 
37 Manual elaborado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) com 

o objetivo de compreensão do processo de ensino e fornecer informações aos professores sobre a atividade de 

professor na rede de ensino do estado de São Paulo. O manual também traz orientações à categoria desses 

trabalhadores (APEOESP, 2020).   
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Em seguida são classificados os demais servidores, isto é, os admitidos com 

base na Lei 500/74, para ministrar aulas livres ou em substituição. 

Finalmente, os candidatos à contratação. 

 

2) A HABILITAÇÃO 

O segundo critério classificatório para fins de atribuição de aulas é a 

habilitação conferida pelo diploma do curso de licenciatura plena de que são 

possuidores. 

A habilitação específica do cargo ou função posiciona-se acima da não 

específica. 

 

3) O TEMPO DE SERVIÇO 

De acordo com a citada norma legal, compete à Secretaria da Educação fixar 

as ponderações que devem ser dadas ao tempo de serviço prestado na unidade escolar, 

no cargo ou função-atividade e no Magistério Oficial do Estado de São Paulo, no 

campo de atuação das aulas a serem atribuídas. 

 

4) OS TÍTULOS 

O último critério a ser utilizado para fins de classificação para a escolha de 

aulas é a apresentação dos títulos, cujos valores também são fixados através de 

resolução do titular da Pasta. 

São considerados títulos os certificados de aprovação em concurso público - 

específico das aulas e classes a serem atribuídas - e os diplomas de Mestre e Doutor. 

O processo de atribuição de aulas e classes, para os servidores não titulares 

de cargo, pode ou não ser realizado em fases (unidade escolar e Diretoria Regional de 

Ensino), de acordo com o interesse da Secretaria da Educação. 

Dada a complexidade do processo, advertimos aos interessados que a 

fiscalização preventiva dos procedimentos relacionados com a inscrição, a 

classificação e a atribuição de aulas é a forma mais eficaz de impedir abusos ou erros. 

A Secretaria da Educação, mediante resolução, baixa as normas 

complementares que regem este processo. A leitura criteriosa dessas regras deve ser 

feita por todos os docentes a fim de que sejam evitados os equívocos tão comuns neste 

procedimento. 

 

5) PROVA PARA OS NÃO EFETIVOS 

A Lei Complementar nº 1.215, de 30, publicada no Diário Oficial do dia 31 

de outubro de 2013, altera a LC 1093/2009 para estabelecer que o processo seletivo é 

apenas classificatório para os docentes e candidatos à 

contratação por tempo determinado. 

A mesma lei complementar, cujo projeto teve origem em reivindicações da 

categoria feitas durante o período de paralisação ocorrido nos meses de março/abril 

de 2013, acrescenta às Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.093/2009, 

artigo através do qual possibilita celebrar novo contrato de trabalho os docentes 

com decurso do prazo de quarenta dias, contados do término do contrato 

anteriormente celebrado, se anteriormente não utilizada. 

Para os exercícios de 2.015 e 2.016, com o mesmo prazo de quarentena, 

limitado, em cada ano, o número máximo de contratações a: 

1 - 2.015, até 50% (cinquenta por cento) das contratações feitas em 2014, e 

2 - 2.016, até 40% (quarenta por cento) das contratações feitas em 2.014. 

Estabelece, também, que o decurso de prazo de 40 (quarenta) dias contados 

do término do contrato anteriormente celebrado, poderá ser aplicado uma única vez 

para cada docente contratado. 

O candidato à contratação e o pertencente à categoria ‘O” deverá realizar a 

prova todos os anos, ainda que tenha sido considerado apto em anos anteriores. 

Resta informar que a mesma lei complementar dispensa os docentes 

abrangidos pelo disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010/2007, os 

chamados categoria “F”, da realização de avaliação anual, devendo se inscrever e 

participar obrigatoriamente do processo anual de atribuição de classes e aulas, 

observada a forma disciplinada em resolução pela Secretaria da Educação. 
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Após a publicação da resolução que disciplinará o processo de atribuição de classes e 

aulas do pessoal docente do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, a 

APEOESP, através da Secretaria de Legislação e Defesa dos Associados, divulgará o 

texto com comentários (APEOESP, 2020, p. 11-12). 

 

 As atribuições de aulas seguem regras classificatórias, dividindo a atuação dos 

professores em três faixas: titulares de cargo, professores estáveis e demais professores, 

considerados servidores. Essa divisão funcional atinge diretamente a distinção da categoria dos 

professores, levando à perda de direitos, como destacam Franco et al. (2010): 

 

Aos vínculos de trabalho e às relações contratuais. Compreende o processo 

sociopolítico de perdas de direitos trabalhistas ou do seu usufruto no mundo do 

trabalho real – descanso remunerado, férias anuais remuneradas, referenciais de 

jornada de trabalho normal e de horas extras, dentre outros. Envolve, ainda as perdas 

de benefícios indiretos – planos de saúde, transporte, alimentação, auxílio, educação, 

dentre outros –, bem como as perdas salariais, em geral, pela não adoção/cumprimento 

ou defasagem em relação aos acordos coletivos da categoria de trabalhadores mais 

“estáveis”. Trata-se de uma dimensão do processo de precarização que leva a 

desestabilização dos estáveis, à perda dos referenciais de proteção social do trabalho, 

conduzindo “estáveis” e instáveis a metabolizarem, cotidianamente, a competição 

desenfreada, a insegurança e a instabilidade, terrenos em que prolifera e se move a 

gestão pelo medo (p. 231).   

  

 Os resultados mostraram que a situação das atribuições é classificatória e separada por 

categorias. A professora Clarice destaca em seu relato que o professor precisa ser reconhecido 

e que todas as categorias precisam receber tratamentos iguais:  

 

Professor é gente! É ser humano! Precisa também de atenção e dos 

mesmos cuidados que os outros professores têm. Se tem, por exemplo convênio 

médico para o efetivo, teria que ter o convênio médico pro quem trabalha com 

contrato (Clarice, 52 anos). 

 

O processo de atribuições é lento, burocrático e tenso para os professores, como é 

descrito a seguir:   

 

 No início que eu não tinha muitos pontos, porque a pontuação evolui na 

medida que você já tem mais tempo. Então, eu era o último. Durante muito tempo, eu 

fui o último aqui [na ordem da atribuição] de geografia. Então, muitas vezes, eu, eu 

tinha que pegar aulas em vários períodos ou eu tinha que pegar aula fora, completar 

em outras escolas, e a atribuição, na escola, ela é mais tranquila, que é um universo 

menor de professores. Então, quando você tem que completar fora, a nível de 

diretoria de ensino, aí exige uma paciência enorme, porque é um processo lento, 

burocrático e tenso para muitas pessoas, sobretudo, para quem não tem outra rede 

não tem outro sistema e a renda depende exclusivamente do Estado. Então, você não 

sabe se vai ter aula ou não vai ter aula, em quantos lugares, em quantas escolas. Você 

vai ter que gastar muito para locomoção, por exemplo, com combustível, transporte 

e isso você acaba pagando para trabalhar. Então, a atribuição ela é burocrática, 

principalmente a nível de diretoria de ensino (Paulo, 42 anos).  
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 O próximo relato destaca que a atribuição é uma “coisa complicada”, pois o professor 

se sente desvalorizado e sem garantias de trabalho. A situação agrava-se na medida em que o 

professor é obrigado a participar do processo, arcando com todas as despesas de locomoção – 

“a gente paga para trabalhar” –, retrato da triste realidade que ainda atinge os novos 

professores. Muitos docentes submetem-se a essas condições por necessidade:  

  

  A atribuição de aulas é uma coisa muita complicada. É o momento que a gente 

se sente mais desvalorizado ainda, porque é um espaço aonde vai todos os professores 

de todas as disciplinas. É um espaço que não é um espaço aconchegante. São muitos 

professores que estão ali com o mesmo objetivo e ficam de pé, como o tentar de pegar 

alguma aula para garantir a comida, né. E tem muitas questões de conflito, até mesmo 

entre os professores, porque eles precisam garantir a questão das aulas. Parece 

questão de sobrevivência. Então, às vezes, tem um professor lá de história. Aí, para 

eu abrir o contrato, eu preciso pelo menos de quatro aulas e o outro professor tem 

[aulas]. Aí pega [aulas], conversando com ele ali durante a aula fala: ah eu vou, eu 

posso até abrir mão para você. Só que aí, às vezes, você conversa com ele, aí ele não 

faz essa abertura. Sabe, vou deixar essas quatro aulas para você e vou pegar menos 

aulas só para você abrir o contrato. Nesse momento, não tem companheirismo. O 

processo de atribuição de aulas é um momento muito complicado, porque a gente não 

sabe o que vai acontecer. Se a gente vai lá e vai pegar aula, se a gente vai lá, não vai 

ter aula. Na maioria das vezes, a gente sai de lá sem aula nenhuma (Anísio, 29 anos). 

 

A professora Nísia Floresta, autora do próximo relato, explicita que são necessárias 

negociações e articulações entre os próprios professores para garantir ao menos um número 

mínimo de aulas que lhes permita ter contrato de trabalho na rede pública estadual. A regra é 

clara aos que não são titulares do cargo: para se manter com contrato e vínculo na rede, são 

necessárias ao menos quatro aulas. Assim, muitas vezes os docentes se veem obrigados a pedir 

socorro àqueles que são próximos, processo que aumenta as incertezas e o estresse causado pela 

profissão. Há ainda ações coercivas e impositivas para que o professor assuma as aulas, 

independentemente da localização das escolas.   

 

O processo de atribuição é aterrorizante. Se você não quer pegar aula em 

determinado lugar, eles te dão uma compulsória. Eu já fui para cidade de fora 

grávida. Quase todas as atribuições eu dou trabalho, que eu não gosto quando chega 

na minha vez. Tem cidade para fora que é muito longe, né. Já fui mandada para 

Altinópolis [cidade do interior de São Paulo], já fui mandada para São Simão [cidade 

do interior de São Paulo]. Aí, eles obrigam se você não pega lá na hora, é 

compulsória. Eles não tão nem aí. Eles [Diretoria de Ensino] atribuírem a aula sem 

você querer. Aí, você é obrigada a ir. Ou você vai, ou eles ficam falando que você vai 

perder a categoria. No meu caso, como eu sou estável, aí eles falam que eu vou perder 

a estabilidade. Aí, eu não vou poder dar mais aula. Então, você é obrigada a fazer o 

que eles querem, não é porque que você quer. Aí, tem gente que é daquela cidade que 

precisa e é de lá, que fica aqui em Ribeirão, porque eles obrigaram a pegar lá sem 

nem... Fica aquela coisa aterrorizante! Depois de mim que está lá, podia pegar na 

própria cidade, mas não, eles me obrigam a pegar porque eu estou na frente aí. Eu 
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acho isso um pouco errado na atribuição de aula. É horrível! (Nísia Floresta, 31 

anos).  

 

A situação das atribuições de aula e remanejamento dos professores a cada novo 

processo traz consequências desastrosas para as escolas. Como destaca Paparelli (2009): 

 

Tendo em vista a composição da jornada e os remanejamentos dos 

professores entre escolas, o processo de atribuição de aulas perdura por todo o ano 

letivo, trazendo consequências desastrosas para o andamento das atividades escolares, 

impedindo a constituição de equipes de trabalho que possam construir projetos ou 

garantir a avaliação continuada, eixo fundamental da política de regularização de 

fluxo. Os constantes remanejamentos também dificultam a formação de redes de 

solidariedade e amizade entre os profissionais, suporte que pode fazer muita diferença 

nos processos de desgaste mental no trabalho (p. 83). 

 

Uma das professoras menciona a tensão e a dificuldade de não saber onde lecionará e 

que turmas assumirá no ano seguinte. Esse processo é extremamente desgastante e dolorido, 

perdurando para além da atribuição e afetando o planejamento das aulas e o ano letivo. 

 

Para mim, é um processo extremamente desgastante. Desde que estou no 

magistério é um processo muito dolorido. Não sei esse ano se a gente vai conseguir 

entrar de férias sabendo o que vai acontecer para o próximo ano, que é de uma forma 

mais organizada, porque a gente consegue já saber como a gente vai lidar o ano que 

vem, fazer um planejamento mais detalhado, né, se organizar melhor, mas é sofrido 

demais, porque a gente entrava o ano sem saber quais eram as aulas, salas, séries 

que nós íamos pegar e isso dificultava nosso planejamento, porque a gente chegava 

tinha dois dias de planejamento, três dias de planejamento e aí que ia iniciar. Sendo 

a atribuição de aula em dezembro, isso facilita o nosso planejamento para o próximo 

ano (Anália Franco, 47 anos). 

  

Clarice, autora da fala a seguir, destaca que o processo de atribuição de aulas também é 

burocrático e de difícil compreensão, aumentando o desgaste físico e mental do professor, que 

precisa se submeter a essa situação para se manter no trabalho: 

 

O processo de atribuição de aula é um processo muito burocrático e difícil. Difícil da 

gente entender como que se rege né, porque a gente vai para atribuição de aula sem 

saber qual o colégio que a gente vai trabalhar, qual e quantas aulas vai ter ou não. 

Então, quem tem acesso a essas informações são somente é, como chama? A diretoria 

de ensino. Então, a gente fica ali à mercê da espera, né. Então, a gente não tem muito 

acesso essas informações, não têm as informações que a gente tem, que a gente, por 

exemplo, tem aula vai ter aula em tais, tais e tais escolas, mas eu não sei a quantidade 

de professores que vão para essa atribuição, eu não sei se eu vou conseguir pegar 

aula ou não, então (Clarice, 52 anos). 

 

As atribuições e as classificações no magistério geram diferenças dentro da classe 

docente, fazendo com que muitos professores precisem buscar atribuições em outras escolas ou 
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cumpram outro tipo de trabalho para compor a renda. Segundo Paparelli (2009), um dos 

principais motivos que leva esses profissionais a trabalharem em outros locais são os baixos 

salários: 

 

O professor ingressa em uma carreira caracterizada por uma série de 

distinções,  podendo: ser substituto ou pertencer ao quadro efetivo; ter direito a maior 

ou menor margem  de escolha de aspectos da composição de seu contrato, tais como 

as unidades escolares em  que vai lecionar, a jornada de trabalho, a distribuição das 

aulas nos dias e períodos da semana,  as salas que gostaria de assumir; ter que se 

submeter a mudar todo o contrato de trabalho  várias vezes por semestre ou ter maior 

estabilidade nesse contrato. A depender do lugar ocupado, o processo de escolha e 

atribuição de aulas perdura por todo o ano letivo, tendo em vista os remanejamentos 

a que são submetidos os que têm menos escolhas e aqueles solicitados pelos 

profissionais que estão acima na carreira. Os baixos salários obrigam os professores a 

uma considerável sobrecarga de trabalho para compor o rendimento mensal de que 

necessitam. Isso pode significar, a depender do lugar na carreira, a necessidade de 

trabalhar em diversas escolas, em diversos períodos e diversas redes de ensino 

(municipal, estadual ou particular). Essas condições de trabalho dificultam/impedem 

a formação de laços entre os docentes, que poderiam fazer muita diferença como 

possibilidade de apoio e interlocução para um trabalhador cuja atividade acaba sendo 

bastante solitária (p. 158). 

 

Essa necessidade de complementar a renda com empregos em outras escolas ou 

trabalhos diferentes também foi apontada em nossos resultados, o que pode ser observado em 

diversos depoimentos dos entrevistados:  

 

 . . . dou aula também no ensino superior. Já trabalhei também até o ano 

passado numa outra escola particular no ensino básico. Trabalha-se em duas três 

[escolas], né. Aí, não tem uma resposta muito simples não, tem aquela clássica, que 

sempre dizem por aí o tempo todo. Se repete isso na mídia, né? A questão do salário 

tal. É verdade, né? Se a gente tivesse um bom salário em uma única instituição, esse 

seria o ideal, inclusive. A gente se dedicaria exclusivamente àquela instituição a 

pensar planejar melhor, mas não é o que acontece. Nosso salário é baixo, a gente só 

ganha por aula, praticamente. Atividades fora de sala de aula, no geral, ela não é 

remunerada. A remuneração que tem é muito, mas muito insignificante. Sei lá, daria 

para fazer 5% talvez do que se nem precisa fazer fora de sala de aula, em termos de 

planejar de pensar cada aluno, né? Então, a gente acaba entrando nessa ciranda e 

um dos motivos é a questão financeira (Florestan, 41 anos). 

 
. . .  esse ano em três escolas. Pelo motivo de que existe atribuição de aulas. 

Por exemplo, eu substituo o professor que está afastado. Então, até o período que ele 

não volte para escola, eu vou substituindo ele. Quando ele volta, eu perco essas aulas 

e vou para outra escola se tiver aula para ser atribuídas, senão eu fico sem aula e 

sem remuneração (Clarice, 51 anos). 

 

 Duas escolas, uma estadual e uma municipal né, a minha carga do Estado está 

toda aqui. [motivo?] Por causa da renda, ou seja, o que eu ganho na rede estadual 

ela não é o suficiente para que eu consiga me manter. Então, a necessidade de uma 

renda maior me levou a, né, a procurar outro emprego (Paulo, 42 anos). 

 

 Eu trabalho em uma escola e eu tenho um segundo trabalho, que este ano me 

ocupa pouco tempo, porque é uma escola também, mas não é dentro da minha área 

de atuação aqui, que é a filosofia. Trabalho com robótica para crianças umas três 
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aulinhas por semana. No passado, já tive mais de uma escola para trabalhar. Então, 

mas a gente sempre, em geral, tem que ter uma segunda fonte de renda ou dois cargos. 

Muitas vezes também, a gente não consegue completar a jornada né. Eu já passei por 

tudo isso (Darcy, 38 anos). 

 

Segundo os resultados da presente pesquisa, do total dos 13 professores entrevistados, 

nove trabalham em duas ou mais escolas, ou seja, mais de 60% desses trabalhadores vivenciam 

essa necessidade. O Quadro 8 sintetiza esses resultados. 

 

Quadro 8 - Comparação entre professores que trabalham em mais de uma escola 

Professores 

Trabalha em 

duas ou três 

escolas  

Trabalha 

em uma 

escola  

Relatos dos participantes 

Paulo X  “Duas escolas, uma estadual e uma municipal”. 

Maria  X “Só uma”. 

 

Anísio  X  “Duas escolas. Eu não tenho uma estabilidade 

porque sou professor temporário”. 

Darcy X  
“Eu trabalho em uma escola e eu tenho um segundo 

trabalho em outra escola, que este ano me ocupa 

pouco tempo”. 

José X  “Até o ano retrasado, trabalhava em três e, a partir 

daí, eu passei a trabalhar em duas escolas”. 

Enedina  X “Hoje só estou nessa [escola]”. 

Cecília  X “Uma escola só”. 

 

Nísia Floresta X  
“Duas. Por causa da quantidade de aulas que nessa 

escola, eu não tenho todas. Aí, tive que completar 

em outra escola”. 

Anália Franco X  “Em duas escolas”. 

Nise da Silveira X  “Duas, duas escolas”. 

Florestan X  “Trabalha-se em duas três [escolas]”. 

Cora  X “Em uma, só nessa [escola] atualmente”. 

Clarice X  “[Trabalha]. . . esse ano em três escolas”. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

De acordo com os entrevistados, o trabalho em mais de uma escola se dá por motivos 

financeiros. Uma vez que a remuneração é por hora trabalhada, esses docentes precisam assumir 

mais trabalho, o que demonstra a precarização dessa classe de profissionais. O acúmulo de 

trabalho, somado às dificuldades de locomoção quando trabalham em mais de uma escola, passa 

a ser extremamente desgastante para os docentes (Barbosa, 2011). 

O Gráfico 1 um mostra que a maioria dos professores precisa trabalhar em mais de uma 

escola para compor a renda. 
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Gráfico 1 - Número de escolas em que os professores trabalham 

 

   Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Mais de 54% dos professores trabalham em duas escolas, demonstrando a necessidade 

do aumento de jornada do trabalho para se obter uma remuneração satisfatória. Assim, os 

docentes se submetem às novas atribuições em escolas diferentes para manter a carga horária 

mínima de trabalho. Para os professores que trabalham em três escolas, a representação do total 

de participantes chega a 15% que, somados aos 54% de docentes que atuam em duas escolas, 

atingem a marca dos 69%, um resultado bastante expressivo.  

Gatti et al. (2011) destacam que “vários estudos interpretam a jornada de trabalho dos 

salários pouco compensadores, o que os leva a procurar mais um cargo, ou até dois ou mais” 

(p. 149). Os professores trabalham em mais de uma escola e não conseguem vínculos e garantias 

de trabalho, gerando desgastes excessivos que podem atingir sua saúde. A esse respeito, 

Barbosa (2011) destaca que: 

 

Ora, precisar estender uma jornada de trabalho que é, por natureza, intensa e 

desgastante, para compensar os baixos salários não é nada positivo. Afinal, o grande 

número de horas trabalhadas pode trazer vários outros problemas para o professor, 

para a sua prática em sala de aula e, consequentemente, para os alunos (p. 169). 

 

Como foi possível observar através dos relatos transcritos, os resultados deste estudo 

corroboram os apontamentos de Barbosa (2011) sobre a extensão da jornada e a precarização 

do trabalho dos docentes.  

Uma escola
31%

Duas escolas
54%

Três 
escolas

15%

Representação gráfica do trabalho dos professores 
em uma, duas e três escolas

Uma escola Duas escolas Três escolas
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A seguir são apresentados os dados relativos às tarefas dos professores, com o propósito 

de conhecer melhor as ações e o fazer no trabalho desses profissionais. As funções do professor 

da rede pública de ensino do estado de São Paulo são prescritas pela Resolução da Secretaria 

da Educação n. 52 (2013)38, que estabelece em seu anexo o exercício profissional de educador. 

 

O exercício profissional de educador requer formação geral humanista/crítica, 

comprometida com a construção e ampliação de uma sociedade mais justa, 

posicionada contra as desigualdades sociais e a qualquer forma de opressão que 

garanta a todos as mesmas oportunidades de desenvolvimento de suas 

potencialidades. Exige, também, formação específica referenciada nas diversas áreas 

de conhecimento e no seu papel político em contribuir na apropriação e transformação 

da cultura. Pressupõe uma formação que habilite o educador a interpretar e fazer 

conexões com vivências de cunho ambiental, econômico, político, social, cultural e 

educacional; a dialogar sobre tais vivências e a realizar ações que promovam a 

qualidade da escola, em especial, que propiciem ensino e aprendizagem relevantes 

para uma formação integral, que prepare o aluno para a atuação ética, sustentável e 

transformadora na vida pessoal, social, política e no mundo do trabalho. Exercício 

profissional dessa natureza implica ação/reflexão/ação, ou seja, exige uma atitude 

reflexiva, fundada na realidade educacional e na pesquisa, para a constituição de uma 

prática pedagógica emancipatória, referenciada e pertinente à formação do aluno, à 

prática educativa, ao meio em que atua e à finalidade da educação. Em síntese, implica 

conhecimento dos elementos sócio-históricos, políticos e culturais que interferem na 

construção da escola que temos e desenvolvimento de processos políticos e educativos 

direcionados à construção da escola que queremos: centrada no ensino 

contextualizado, na transversalidade dos conteúdos escolares referenciados no 

conhecimento da realidade, do projeto de educação nacional, do sistema educativo, da 

escola como instituição, das diferentes tendências pedagógicas, de ensino e de 

aprendizagem, de desenvolvimento humano, em seus aspectos físicos, cognitivos, 

afetivos e socioculturais. Nessa perspectiva, espera-se que o educador se expresse por 

meio de práticas que atendam às demandas da sociedade brasileira, do sistema de 

ensino e do diálogo entre educadores nos diferentes níveis do sistema (entre educador 

e aluno no âmbito da escola e entre educador e comunidade). A construção desse 

profissional exige providências do sistema de ensino e atitude do educador para 

assegurar o direito e o dever em relação à formação continuada em serviço centrada 

na análise, reflexão e efetivação de ações que respondam às demandas educacionais 

direcionadas à luta pela educação como direito de todos. Pressupõe o 

desenvolvimento de competências e habilidades que expressem a compreensão do 

educador a respeito da relação entre a escola e a sociedade em geral, a comunidade 

local, a sua função social e os espaços de atuação nos diferentes níveis do sistema de 

ensino, federal, estadual, escola e sala de aula (Resolução SE 52, 2013, p. 2). 

 

 Sobre a e a jornada de trabalho desses profissionais, Barbosa (2011) acrescenta: 

 

 
38 Resolução SE n. 52, de 14 de agosto de 2013. “Dispõe sobre os perfis, competências e habilidades requeridos 

dos Profissionais da Educação da rede estadual de ensino, os referenciais bibliográficos e de legislação, que 

fundamentam e orientam a organização de exames, concursos e processos seletivos, e dá providências correlatas 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, 

e considerando a importância da: - sistematização dos requisitos mínimos que embasam os processos seletivos e 

os concursos públicos dos Profissionais da Educação na consolidação de um ensino público democrático e de 

qualidade; - adoção de procedimentos operacionais de competitividade que concretizem princípios de igualdade e 

eficiência devidamente sintonizados com a natureza das atividades do cargo ou função dos Profissionais da 

Educação da rede estadual de ensino” (SE n. 52, 2013, p. 1). 



122 
 

Muitas pesquisas tratam do prolongamento da jornada de trabalho docente 

como forma de compensação dos baixos salários. Segundo estas pesquisas, muitas 

delas empíricas e realizadas com amostras significativas de sujeitos, os professores 

assumem aulas em mais de um período, o que acarreta maior desgaste e algumas 

consequências negativas (p. 163). 

 

A presente pesquisa também demonstrou que o os professores prolongam as horas de 

trabalho para dar conta das tarefas que lhes são impostas. Além das aulas, são atribuídas 

reuniões pedagógicas, tomando o tempo do professor, que chega a trabalhar em três períodos 

(manhã, tarde e noite). 

 

Eu preparo minhas aulas semanalmente e, muitas vezes, de madrugada, que 

às vezes, por exemplo, eu dou aula – como eu disse – de manhã, eu dou aula à tarde 

e à noite. Então, eu chego em casa às 11 da noite. Aí, que eu vou preparar então 

muitas vezes… Hoje, por exemplo, hoje eu trabalho agora de manhã, hoje, quarta-

feira. Então, eu trabalhei de manhã. Hoje, à tarde, eu tenho reunião pedagógica e, à 

noite, eu tenho aula. Na segunda, toda segunda-feira eu dou aula de manhã, reunião 

pedagógica à tarde e aula à noite. E aí, o tempo para organizar essas, esses, planejar 

aula, corrigir provas, trabalhos, elaborar esses materiais que que eu xeroco, que eu 

levo para sala de aula, então muitas vezes é feito de madrugada. Não tenho outro 

horário. Eu acabo comprometendo o meu descanso (Paulo, 42 anos). 

  

Para melhor compreender como se dão as atividades cotidianas do professor em seu 

ambiente de trabalho, os relatos a seguir descrevem a rotina dos docentes entrevistados. 

  

Acordo às seis horas da manhã. Darei aula, todas as aulas da manhã, à tarde 

e à noite. Quinta-feira, mesma coisa. Na sexta-feira, eu não tenho aula nenhuma das 

escolas e é quando eu vou preparar as aulas para o longo da semana (Anísio, 29 

anos). 

 

 Vamos colocar aqui como hoje, segunda-feira, eu venho entro sete horas. Eu 

tenho duas aulas de química, aí eu fico duas aulas de janela para ter dois ATPC e 

para depois ir embora e entrar 2h40 e sair 6h20 da outra escola. Então, aí aqui, 

geralmente, eu chego, como é as duas primeiras aulas, eles estão tranquilo, né. Para 

mim, eu acho que muito cansativo que já que eu teria duas janelas e eu sei que tem 

professor que faz dois ATPC poderia muito bem subir estes ATPC para mim poder ir 

embora mais cedo para descansar, mas não, né. E lá na outra escola, aí eu faço a 

mediação (Nísia Floresta, 31 anos). 

 

A rotina do professor muitas vezes é árdua, como se observa no relato a seguir: 

 
 Bom, eu acordo cinco horas da manhã. Aí, eu vou tomar banho, faço o meu 

café e vou lavar a louça que tá na pia. Bem detalhado: lavando a louça, eu preparo 

meu café da manhã, preparo o lanche para o meu filho levar para escola, deixo 

organizado para ele, organizo alguma coisa em casa que tem que levar e já pego as 

coisas, os materiais, materiais que eu tenho que dar minha aula naquele dia. Preparei 

aquela aula, aí eu já me organizo. Em seguida já pego tipo computador e material 

pedagógico que eu vou trazer para a escola e já ponho no carro para que eu não 
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esqueça. E tem que, eu tenho que pensar que eu vou passar o dia todo fora de casa. 

então tem sempre uma blusa de frio um echarpe para por dentro do carro. Eu preparo 

minha marmita também, né, minhas coisas, os alimentos do dia todo para até às 10 

horas da noite, que é o horário que eu saio da escola que eu vou para casa. Então, 

eu tenho que me organizar em relação a isso e os recadinhos que eu tenho que deixar 

na geladeira em casa, caso eu precise falar com meu marido. Assim, se tem algum 

recado para o dia que eu acabei esquecendo não quero acordá-lo, eu deixo e saio 

venho para escola. Eu chego 20 para sete na escola, sete horas eu entro para sala de 

aula. Aí, vou dar minha aula, trabalho neste período, saio de uma escola vou para 

outra, né. Eu saio meio-dia e vinte e entro uma hora na escola, que é a onde eu estou 

na coordenação. E, chegando lá, eu tenho minha hora de almoço. Eu almoço e 

começo a trabalhar e vou até às 10 horas da noite (Anália Franco, 47 anos). 

 

Como se pode perceber, a professora Anália Franco apresenta uma carga horária 

extremamente desgastante, situação que, segundo ela, já gerou problemas de saúde pelo 

desgaste físico e emocional. Essa questão será melhor discutida adiante, quando for abordada a 

categoria “saúde dos professores” (item 6.5). Segundo a docente, essa carga horária excessiva 

se justifica para não perder os rendimentos que lhe são teoricamente garantidos pela 

aposentadoria. 

 

 Se eu não manter a carga horária, eu perco na aposentadoria e então eu não 

posso diminuir minha carga horária, porque, nos últimos cinco anos, eu preciso ter 

minha carga máxima de um cargo, que é o cargo que estou afastada junto à 

coordenação. Então, eu não posso diminuir minha carga horária. Então, eu tenho 

que trabalhar 40 horas semanais para eu ter minha aposentadoria integral. Isso 

porque eles fazem uma média dos últimos cinco anos e essa média quanto maior for, 

maior será o meu salário. [Quanto tempo falta?] Quatro anos (Anália Franco, 47 

anos). 

 

 É alarmante constatar que, mesmo diante de um desgaste intenso, a professora pretende 

continuar se sujeitando a essa rotina por mais quatro anos, para manter minimamente o salário 

que recebe para se aposentar. As incertezas e dúvidas em relação à aposentadoria também são 

elementos estressores para os docentes, devido à atual situação da reforma da previdência do 

estado de São Paulo, pois, segundo a PEC 18 e o PLC 8039, essa classe de trabalhadores perderá 

algumas de suas garantias40.      

 
39 Proposta de Emenda à Constituição n. 18/2019 e Projeto de Lei Complementar n. 80/2019. Aproximadamente 

1.200.000 servidores públicos ativos, inativos e pensionistas são atingidos pela reforma estadual da previdência 

(PEC 18/2019 e PLC 80/2019), entre eles: professores, enfermeiros, médicos, policiais, promotores, juízes, 

defensores, procuradores, fiscais etc.  
40 O processo da reforma encontrava-se em curso durante o desenvolvimento desta pesquisa, com manifestações 

contrárias pelas categorias dos servidores por meio das associações, representações e sindicatos. Até o 

encerramento deste estudo, essas foram as informações mais recentes coletadas sobre a reforma. 
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 Segundo a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (ADPESP, 

2020), os servidores, inclusive professores públicos, ativos, inativos e pensionistas são 

atingidos por esta reforma: 

 

 Aproximadamente 1.200.000 de servidores públicos ativos, inativos e 

pensionistas são atingidos pela reforma estadual da previdência (PEC 18/2019 e PLC 

80/2019), entre eles: professores, enfermeiros, médicos, policiais, promotores, juízes, 

defensores, procuradores, fiscais etc. A reforma alcança, em suma, todo e qualquer 

servidor dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e dos demais órgãos públicos 

do Estado: Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, autarquias, 

fundações etc. Ademais, não há como negar que, de modo indireto, a reforma atinge 

também os familiares e dependentes dos servidores públicos ativos, inativos e 

pensionistas – um universo estimado de 6 milhões de pessoas (p. 4). 

  

É triste constatar que, além das já mencionadas situações que desgastam essa classe de 

trabalhadores, como baixos salários e necessidade de outros trabalhos para compor a renda, os 

professores não têm garantias claras sobre a aposentaria, mesmo realizando suas tarefas de 

forma árdua e contínua, como é o caso da professora Anália Franco. Assim, os docentes se 

sujeitam a situações degradantes no trabalho, sem grandes certezas de como será sua 

aposentadoria, o que aumenta ainda mais o grau de ansiedade enfrentado por esses 

profissionais. O relato acima ilustra essa situação. Temos uma professora trabalhando em 

condição de extremo desgaste, visando um sonho idealizado. Trata-se de uma situação 

revoltante, pois a força de trabalho da docente é extremamente explorada com base nessa 

idealização. 

Sobre essa situação, Seligmann-Silva (2011, p. 368) afirma que as “defesas 

inconscientes são as que mais se prestam à manipulação e à exploração. Elas podem se 

apresentar tanto individualmente como sob a forma coletiva”. O princípio das fantasias é um 

mecanismo de refúgio da situação vivida do trabalhador, para que ele tenha forças para se 

manter no trabalho. 

 

A utilização de fantasias pode ser um refúgio em situações difíceis e pode 

servir, ao mesmo tempo, para negar aspectos difíceis da realidade e fugir do 

enfrentamento desses aspectos. Mas também pode ser a única forma de argumentar 

situações à primeira vista intoleráveis. A repressão (ou recalque) é o mecanismo de 

defesa pelo qual são excluídos da consciência os pensamentos relacionados aos 

impulsos ou sentimentos perturbadores e/ou socialmente censurados (Seligmann-

Silva, 2011, p. 369). 

 

Essa situação pode ser identificada no caso da professora Anália Franco, uma vez que a 

docente encontra forças para realizar um trabalho excessivo, com vistas nos benefícios que lhe 
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serão atribuídos com a chegada da aposentadoria. Com essa idealização, a professora realiza 

uma fuga do enfrentamento dos aspectos do trabalho precário e desgastante que está executando 

e usa o mecanismo de defesa inconsciente para não encarar a situação real, uma vez que ela 

pode não se aposentar como espera. 

Visando conhecer as atividades dos professores, também buscou-se identificar a 

existência de metas a serem cumpridas e como elas são cobradas. Através do depoimento de 

alguns professores, foi possível verificar que, muitas vezes, a burocracia se sobrepõe ao ensino, 

esvaziando o sentido do trabalho do docente. É o que expressa, por exemplo, o relato de Darcy: 

“Eu acho que a escola, ela se tornou ambiente meramente burocrático, não tem mais sentido 

desenvolvimento nenhum. A gente tenta resgatar esse tempo inteiro na sala de aula, mas é 

massacrado por essa... por essa forma de organização” (Darcy, 38 anos). 

O  ensino na rede pública apresenta metas. Isso pode ser observado no plano estratégico 

da Secretaria da Educação, segundo o qual “nos anos finais do ensino fundamental, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica-Ideb foi de 4,8 em 2007, número abaixo da meta 

projetada (5,3). Desde 2013, as metas previstas não são atingidas” (Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, 2019d, p. 9). A Figura 10 esquematiza as estratégias de acompanhamento 

dessas metas pela Secretaria da Educação. 

 

Figura 10 - Plano estratégico 2019-2020 Governança e Estratégia 

 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (2019d, p. 38). 

 

Sobre as metas no trabalho dos professores, Lima (2014) destaca que: 

 



126 
 

O conhecimento da vida escolar, de suas relações, indagações, êxitos, 

fracassos, completudes e incompletudes em relação às políticas públicas para a 

educação; em relação à dimensão das relações interpessoais; em relação à 

organização, metas e projetos da escola, solicita uma visão de conjunto para que seus 

contextos e condicionantes sejam suficientemente entendidos e problematizados. 

Dessa maneira, a educação, em sua finalidade primordial, poderá encontrar 

encaminhamentos significativos como indicadores de seu norteamento. Na sociedade 

do conhecimento em que vivemos, que se caracteriza pelo processo ensino-

aprendizagem permanente e continuado (mundo globalizado e em processo de 

globalização), se houver comprometimento democrático e justiça social em sua 

dimensão plena, não é possível entender a escola e suas relações, cujo dever formal 

se completa na formação de sujeitos determinados para uma sociedade impessoalizada 

e alienante, como se estivessem desvinculadas da totalidade social, materializando 

seus esforços simplesmente como transmissora de conhecimentos (p.78). 

  

Para o autor, as metas e projetos das escolas contemplam uma maior visibilidade de 

formação social e não numérica racional, com indicadores de encaminhamento que sejam 

sociais para além do educacional, ou seja, se existirem metas para o professor, que sejam 

relativas à formação do aluno e ao processo de ensino e aprendizagem de forma contínua nas 

relações. Assim, se a educação permeia a meta, esta deve envolver o arcabouço social de 

formação entre professores e alunos, considerando os outros elementos que constituem a 

educação além dos resultados meramente numéricos. 

Esse processo de desenvolvimento humano e social também foi comprovado nos 

resultados desta pesquisa. Quando perguntado aos professores sobre as metas com a intensão 

de controle da produção e prestação de serviço, causou-se estranheza. 

  

Primeiro, eu não gosto do termo produtividade. Me traz uma lógica 

empresarial. Isso tem algo que eu não concordo, uma visão mercadológica da 

educação, mas lógico que você tem que pensar em qual era seu objetivo e se ele foi 

atingido ou não (Paulo, 42 anos). 

 

 Segundo o professor, pensar em produção na escola é reduzir o ensino ao resultado 

empresarial, caracterizando-se a escola como empresa, transformando a educação como 

resultados de produção e, portanto, em mercadoria. Ao mesmo tempo, o professor reconhece 

que há cobranças na escola pelos índices estipulados pela Secretaria da Educação. 

 

Mas a escola, ela cobra! Principalmente, quando sai aquele IDESP né, que 

é emitido pelo SARESP, né. A escola mostra que os indicadores não estão bons ou 

que estão piorando em relação aos anos anteriores. Então, há essa cobrança. Mas 

ela é maior em cima de outros professores. Os professores de matemática, de língua 

portuguesa, essas duas disciplinas que são referência em avaliações de larga escala. 

Então, sobre eles há uma demanda maior, desde aquelas avaliações diagnósticas, que 

eles têm que corrigir, que eles têm que fazer devolutivas e lançar no sistema. Eu, por 

exemplo, não dessa parte da minha jornada de trabalho. E no SARESP altera, tem 

ano que é ciências da natureza, tem outro ano que entra ciências humanas que é 



127 
 

 
 

minha área. Então, acaba alternando essa cobrança entre essas duas áreas. Mas é 

lógico! Se a gente pensar na escola como um coletivo e deve trabalhar conjuntamente, 

eu também me sinto cobrado, mas eu percebo que a cobrança por parte da gestão e 

do próprio Governo do Estado é maior sobre esses professores dessas áreas que eu 

citei (Paulo, 42 anos).  

  

Em seu relato, o professor menciona o Índice de Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo (IDESP) e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (SARESP)41, que trazem metas para disciplinas específicas a cada ano. Essas 

cobranças exigem dos professores tarefas que vão muito além da sala de aula. A esse respeito, 

Maria destaca que há excesso de trabalho devido a esses índices. 

 

 É trabalhoso. Então, por sala é um pacote assim [mostra com as mãos o 

tamanho de pacote de provas]. Quarenta alunos e você tem que digitar um por um. 

Agora a gente tem um aplicativo no smartphone que você fotografa e já manda a 

resposta direto para a secretaria, que ficou mais fácil, mas, ainda assim é um 

trabalhão, que eu faço no sábado e domingo, que eu poderia tá indo ao cinema, indo 

sair com a turma de casa e eu estou fazendo isso. Não tem uma troca, oh você está 

fazendo isso vamos trocar por aquilo, não existe (Maria, 53 anos). 

 

O relato permite observar que a professora acumula tarefas além da sala de aula, devido 

às provas dos alunos, metas e índices obrigatórios, o que gera um acúmulo de funções. A 

professora tenta minimizar o excesso de trabalho, destacando o uso de equipamento eletrônico. 

No entanto, o aplicativo lhe impõe mais uma tarefa: a de fotografar. 

Os professores passam pela prova do mérito, uma forma de avaliação do docente por 

nota e meritocracia. O modo como esse processo é conduzido nas escolas, em muitos casos, 

causa descontentamento e frustração.  

 

 Acho que a única coisa de mérito que nós temos aqui é essa prova externa do 

Governo: a prova do mérito. Você estuda, é um concurso. Você estuda, se você tiver 

nota “x”, acho que tem um, aí você tem, agora vai ter uma, você tem 10,5% em teu 

salário, independente do que você faz ou deixa de fazer. É uma prova, entendeu? 

(Maria, 53 anos). 

 

 
41 O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) é um indicador de qualidade das 

séries iniciais (1ª a 4ª séries) e finais (5ª e 8ª) e agora nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. Na 

avaliação de qualidade das escolas feita pelo IDESP, consideram-se dois critérios complementares: o desempenho 

dos alunos nos exames do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e o 

fluxo escolar (Programa de Qualidade da Escola, n.d.). No SARESP, os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino 

fundamental e da 3ª série do ensino médio são avaliados por provas com questões de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e redação (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

n.d.[a]).  
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Quando perguntado à professora se a remuneração obedece a meritocracia, ela responde 

de modo afirmativo, porém questiona sobre a forma como é avaliado o mérito: 

  
 Sim, sim. É então, não importa. Vamos supor: se eu sou uma boa professora 

ou sou eu ausente ou sou eu presente, isso não tem muito a ver, entendeu? Passou, 

tirou aquela média, você vai ter os 10,5%. A primeira que teve não lembro quando 

foi, foi 25%. Aí, as outras baixaram porque a não sei por que e agora vai ter uma de 

10,5% (Maria, 53 anos). 

 

  

Um dos entrevistados explica sobre a prova do mérito: 

 

 É uma prova escrita e tem redação e parte objetiva e ela é uma prova. Faz 

tempo que eu não faço. A primeira se você tirar sete você ganha um certo percentual. 

Só que aí, a partir da outra, você tem que tirar oito né, então fica uma coisa meio 

desestimulante, porque o seu dia a dia, é a sua disciplina, a prova do MEC tem a sua 

disciplina, mais a evolução pedagógica da profissão. Não, deveria acontecer nos 

ATPC, mas onde existe aquela certa resistência do professor. Então, 

pedagogicamente dentro das teorias da educação, o professor não evolui. Morre lá 

na formação inicial dele né. Então, depois da primeira aprovação na prova do mérito, 

difícil é conseguir uma nota superior a oito dentro de um sistema que até eu 

reconheço, que tem uma redação que é para tirar todo mundo, dá briga né [por 

melhores rendimentos]. Então, imagine que dentro da educação se escolhe um tema 

específico lá para fazer uma redação para um público que está fora das teorias da 

educação há muito tempo. Então, a maioria morre na praia na redação. Essa é a 

única premiação que a gente tem. A outra que você tem evolução funcional, você faz 

curso, acumula ponto e chega um certo número de pontos. De cinco em cinco anos, 

você pode pedir a evolução funcional, que te dá 5% de reajuste. Agora, o 

cumprimento de metas é uma coisa complicada. Por exemplo, quando você termina o 

ano, não tem como você fazer um balanço até onde você foi com essa turma ou 

mesmos professores conversaram (José, 54 anos). 

 

Buscamos informações para melhor compreender como a Secretaria da Educação 

conduz a prova do mérito42. Segundo alguns professores, esse tipo de avaliação é excludente, 

pois apenas privilegia aqueles que possuem estabilidade na categoria. A prova de mérito é um 

método que estabelece diferenças entre os funcionários, tornando-os mais suscetíveis às 

demandas sistêmicas do capital. Como destaca Alves (2010):  

 

 
42 Trata-se de uma política inédita implantada pela Secretaria da Educação que “permite que os educadores 

paulistas evoluam na carreira a partir de oito níveis de progressão salarial com intervalos de três anos e aumentos 

de 10,5% sobre o salário, o que também amplia os valores das vantagens financeiras adquiridas durante a vida 

funcional. Para isso, os profissionais participam de uma prova, realizada anualmente, na qual todos que atingirem 

determinadas metas de avaliação, a serem estabelecidas, conquistam a evolução na carreira. As avaliações são 

destinadas a professores, diretores de escola, assistentes de diretor, supervisores de ensino e coordenadores 

pedagógicos efetivos ou estáveis. Além da avaliação aplicada em todas as 91 Diretorias de Ensino, são exigidos 

outros critérios para participar do processo, como tempo de atuação contínuo de pelo menos quatro anos no mesmo 

cargo e assiduidade. Desde 2010, o Programa de Valorização pelo Mérito já promoveu 127 mil docentes de todo 

o Estado. Os docentes promovidos devem esperar um intervalo mínimo de três anos para concorrer em novo 

processo” (São Paulo, n.d.[b]). 
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 Com a doção da remuneração flexível ligada ao plano de metas, o trabalhador 

assalariado torna-se “carrasco de si mesmo”. A quebra da auto-estima como pessoa 

humana e a “administração pelo medo”, estilhaçam a “personalidade autônoma” do 

trabalho vivo, “reconstruindo-se” uma individualidade pessoal mais susceptível às 

demandas sistêmicas do capital. A corrosão da “personalidade pessoal” leva à 

construção de “personalidades-simulacro”, tipos de personalidades mais particulares, 

insertas no particularismo estranhado de mercado. Desmonta-se os nexos 

sociometabólicos do sujeito coletivo de classe para que possa se reconstituir (ou re-

ordenar) as novas formas de consentimento espúrio nos locais de trabalho 

reestruturados (p. 12) 

 

 

 O autor compara o novo modelo de trabalho adotado pelas empresas ao processo da prova 

do mérito nas escolas, revelando que a avaliação segue modelos aplicados à administração de 

empresas, uma vez que estimula o trabalho por remunerações baseadas em metas e méritos de 

entrega. Ora, considerar a educação como modelo produtivo é reduzi-la ao processo de 

mercadoria. No entanto, cabe salientar que a educação se constrói na subjetividade e não apenas 

coisificada em nível de mercadoria.  

 

 Consideramos mais apropriada e fecunda a perspectiva de análise que não 

reduz o trabalho educativo ao trabalho produtivo e que, ao mesmo tempo, busca 

entender a inserção desse trabalho em uma sociedade de classes, bem como o papel 

da escola pública em seu interior. Aqui se insere o trabalho de Paro (2003), autor que 

questiona a idéia de que o trabalho docente possa ser submetido de modo real ao 

capital sem descaracterizar sua própria natureza. 

Nesse sentido, Paro (2003) entende que o trabalho docente, apesar de subsumido 

formalmente ao capital, ou seja, apesar de estar submetido a uma lógica compatível 

com a produção de mercadorias e a extração da mais-valia, mantém uma parte que 

inviabiliza a completa separação entre planejamento e execução do trabalho, sendo 

impossível por isso a sua submissão real ao capital. Essa parte corresponde ao 

processo educativo propriamente dito, que acontece em uma relação entre sujeitos, o 

que implica no fato de que a execução do trabalho só pode se dar na presença 

simultânea de estudante e professor. O aluno não é apenas objeto, mas, também, 

sujeito da educação, co-produtor da atividade pedagógica. Ou seja, o aluno é objeto 

de trabalho do professor e, ao mesmo tempo, sujeito de um processo do qual sai 

transformado, apropriando-se de um saber que a ele é incorporado, havendo algo que 

permanece para além do ato de aprender, algo que é utilizado pelo educando pela vida 

afora. 

E o professor também sai transformado desse processo. Sendo assim, consumo e 

produção dão-se simultaneamente, sendo eles, portanto, inseparáveis (Paro, 2003, 

citado por Paparelli, 2009, p. 9-10).  
 

Para alguns professores, as metas e modelos de trabalho são difíceis de entender, o que 

acaba levando ao individualismo: 

 

 Isso é uma questão complexa, assim, porque por parte do Governo do Estado 

há estas metas, que são na verdade um índice, é simplesmente um índice. Não há 

submetas para superar as dificuldades. Isso, até acontece atividades nesse sentido, 

mas, como eu comentei, a gente está sempre trabalhando cada um por si né. Faz a 

reunião de planejamento, planeja metas e tal, mas, enfim, no dia seguinte está todo 

mundo bate o sinal se tem que ir para sua sala de aula e aí bate o sinal de novo e vai 
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para outra. Então, existe todo uma um dia a dia que acaba dificultando a 

compreensão global dessas metas. Até porque essas metas são coletivas, mas o 

trabalho individualizado na prática, né. No dia a dia mesmo, não existe uma equipe 

trabalhando, no dia a dia existe cada um por si (Darcy, 38 anos). 

 

Na fala do professor, observa-se a questão do trabalho individual frente às metas 

coletivas. Ao mesmo tempo, quando fala em “submetas”, está se referindo à forma prática de 

execução do trabalho, gerando dúvidas e falta do sentido no trabalho. O professor complementa: 

 

 Então, essas metas não são nem cobradas. Nem a coordenação nem a direção 

da escola acompanha isso. Eu acho que nem levam a sério. Na verdade, eu já não 

levo a sério desde a segunda, né, porque a primeira eu levei a sério, vi que não 

aconteceu nada [risos como deboche da meta]. Aí, já percebi que era só preencher 

papel para cumprir tabela, né. Eu acho que a escola, ela se tornou ambiente 

meramente burocrático, não tem mais sentido, desenvolvimento nenhum. A gente 

tenta resgatar esse tempo inteiro na sala de aula, mas é massacrado por essa, por 

essa forma de organização. Então, assim, o governo ele estabelece o IDESP, né, e aí 

a gente tem uma meta de IDESP. A gente tem que dizer o que vai fazer. No fim das 

contas, ninguém faz nada. Porque não existe um coletivo que realmente possa 

construir, só que a gente recebe um décimo quarto salário de bônus a bonificação, se 

atingiu a meta. Só que eu, individualmente, sou penalizado, se a gente não atinge a 

meta, por mais que eu tenho me esforçado. Por quê? Porque não há um coletivo se 

esforçando junto com a realização. Não que seja impossível fazer isso, mas, pelo 

menos aqui nessa escola, é uma escola grande tem mais de 100 professores, uns 70 

ou 60 entre 80 professores efetivos e muitos que vêm completar jornada com três 

períodos. Há uma série de dificuldades, mas essas dificuldades eu vejo que são 

replicadas em outras escolas pelas quais eu passei ou conversando com colegas que 

têm essa centralidade da burocracia. Às vezes, tem um gestor bem-intencionado, tem 

espírito público, né, realmente consegue envolver a equipe para trabalhar. Isso é 

possível de ser feito, mas é o tempo inteiro você é dificultado. Os coordenadores toda 

hora recebem, têm que preencher relatórios. Então, saem da atividade pedagógica e 

entram em uma atividade burocrática. A gestão é a mesma coisa, ao invés de dar 

subsídio para os professores, desenvolverem o seu trabalho e são cobrados para 

manterem tudo encaixado dentro dessa burocracia. Então, por exemplo, o projeto aí 

que já comentei, o projeto Alfa43, ele rompe com muitas dessas coisas da burocracia 

e isso causa conflito, porque a gestão, ela quer toda encaixadinha tudo certinho, os 

papéis todos preenchidos. Não importa se estudante está saindo daqui analfabeto 

funcional aprovado. E aí é só olhar os índices, está todo mundo aprovado, todo 

mundo foi aprovado. Você pega o que que eles produziram a escola está com índice 

de 1.8, [silêncio cinco segundos e sinalização de não com a cabeça] ou seja, 

[entrevistado bate na mesa com sinal de revolta] a maioria está saindo daqui abaixo 

do básico em conhecimento. Já chegaram abaixo do básico e vão sair abaixo do 

básico, mas os papéis estão todos em ordem, as notas foram digitadas o conselho de 

classe foi feito. [silêncio dois segundos] Isso é muito angustiante, né? (Darcy, 38 

anos). 

 

O relato demonstra o descontentamento do professor pelas ações que são assumidas pela 

direção da escola e a forma como o trabalho é organizado, gerando desgastes e 

descontentamentos. Nota-se que os dados informados nem sempre são reais, o que evidencia 

um sistema educacional falho na formação do aluno. O relato ainda chama a atenção para as 

 
43 Por uma questão de ética, o nome do projeto desenvolvido pelos professores foi substituído. 
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tarefas burocráticas exigidas pelas metas e pela gestão, levando os professores a preencherem 

os documentos para demonstrar aquilo que se pede nos índices, ocultando a realidade da escola, 

que acaba aprovando alunos considerados “analfabetos funcionais”44.  

A escola tornou-se burocrática e meramente produtiva. Perdeu suas características e 

foco de ensino e aprendizagem, extraindo-se a autonomia do professor no campo real da sua 

atuação de ensinar. A esse respeito, Silva, Heloani e Piolli (2012) afirmam que: 

 

A qualidade da educação, numa visão que se pretenda ampla, deveria ser 

entendida como elemento partícipe das relações sociais e que contribuísse para a 

transformação dessas relações. É um conceito histórico, que se altera no tempo e no 

espaço, vinculando-se às demandas e exigências sociais de um dado processo. Sua 

concretização é dificultada quando há o predomínio da heteronomia e instauração da 

autonomia controlada. Apregoada de forma abstrata pela gestão e metas heterônomas, 

ela deveria ser compreendida como um fenômeno de múltiplas dimensões, não 

podendo ser apreendido apenas pelo reconhecimento da variedade e das quantidades 

mínimas de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, tal como vem sendo tratada nos discursos oficiais e nas metas do PNE 

(p. 374). 

 

Esse modelo de educação, que inclui burocracias e metas a serem atingidas, gera 

insatisfação aos professores. O processo afeta diretamente a relação de ensino e aprendizagem 

nas escolas, pois, para cumprir “a meta”, os alunos são aprovados e incluídos nos índices de 

forma plausível, distorcendo a realidade. Segundo Gatti et al. (2011), criaram-se índices para 

medir a qualidade de ensino no Brasil. 

 

Em 2007, o governo federal criou o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), um indicador utilizado para medir a qualidade do ensino de cada escola 

e de cada rede escolar, calculado com base no rendimento do(a) aluno(a) auferido por 

testes de larga escala e em taxas de aprovação. Com o propósito de agregar qualidade 

social às medidas de desempenho, para que o Ideb de uma escola ou de uma rede 

cresça, é preciso que o conjunto dos alunos adquira aprendizagens significativas, 

frequente as aulas assiduamente e não repita o ano. Busca-se, assim, combinar as 

evidências de rendimento dos alunos com a capacidade da escola de manter o conjunto 

do alunado estudando e com bom aproveitamento. O Ideb coloca, desse modo, um 

desafio às redes, que é a obrigação de se empenharem para que todos, 

indiscriminadamente, aprendam aquilo que a prova mede. Estabelece também metas 

de rendimento e estipula prazo, até 2021, para que os estudantes das escolas brasileiras 

atinjam os padrões de desempenho apresentados pelos sistemas escolares dos países 

desenvolvidos, referenciando-se nos resultados do Programa Internacional de 

Avaliação da Aprendizagem (PISA) (p. 40).   

 

 
44 “São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras e números, são 

incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas” (Perez, n. 

d.).  
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As autoras destacam que os alunos precisam evidenciar aprendizagens significativas, 

com frequências assíduas e com bom aproveitamento. Logo, questiona-se: se, por um lado, há 

a exigências de padrões de desempenho internacional dos alunos, quais são os investimentos 

feitos na escola e na formação dos professores para se alcançar esse padrão? As escolas estão 

dentro dos padrões internacionais para o desenvolvimento e desempenho dos alunos? Os 

resultados mostram que a realidade das escolas não é essa (Gatti et al., 2011).   

Além disso, as metas não são claras, como pode ser observado nos próximos 

depoimentos. 

 

É, a coordenadora coloca que aí é os índices, né, mas isso geralmente pega 

mais na matemática e no português, porque vem as avaliações do governo. 

[Perguntada sobre o sentimento de culpa por não atingir a meta] Eu não tenho não 

sentimento de culpa não, porque se você atingir não está nem aí, se você, se você, não 

atinge! Aí eles vêm, não que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, que no outro... 

Eu não fico com sentimento de culpa não (Nísia Floresta, 31 anos). 

 

Para os professores atingirem a meta estipulada, basta alcançarem o resultado 

considerado como final. Assim, articulam-se internamente na escola formas para alcançar a 

meta, que não é considerada real. A professora Anália Franco comenta sobre essa situação:  

 

 Ela [a meta] é medida aritmeticamente. Coloca-se uma prova para eles 

[alunos], tem as avaliações externas e tem as avaliações internas para os alunos. As 

externas é que fazem essa medida, que a gente tem essas metas a seguir, né. E a gente 

recebe uma bonificação se o nosso aluno atingiu ou não, independente, isso não se 

faz uma avaliação de como é, qual é a condição que nos dá para que a gente avance, 

isso não é medido. Então, é só o resultado que, muitas vezes, é burlado e que aí 

alguém atinge esse patamar que eles colocam, essa meta que eles colocam que não é 

o real.  Interna é nós que fazemos, a externa vem da secretaria da educação que são 

os SARESP, que tem as AP que é as avaliações que ele manda para gente, que quem 

trabalha o currículo entende-se que se trabalhou o currículo o aluno vai conseguir 

apresentar resultados satisfatórios pelo menos (Anália Franco, 47 anos). 

 

Para alcançar a meta proposta, os professores articulam formas de realizar o processo 

dos índices, preparando os alunos durante o ano. A situação é um alerta dos próprios professores 

que não recebem bonificação. Mesmo que a escola atinja a meta, alguns dos professores ficam 

sem o benefício, o que gera grande descontentamento, como se observa no próximo relato: 

  

 Existem vários tipos de trabalho, né? Um deles é o SARESP, mas o SARESP 

são conteúdos, por exemplo, que tem escolas que os alunos são preparados o ano 

inteiro, a gente consegue conduzi-los para fazerem um bom desempenho, né? Mas, 

esse desempenho da escola individual, porque para o professor, eu, minha categoria 

não recebeu nada, né. Tem categoria que recebe, eu não sei falar qual o momento 



133 
 

 
 

que eles recebem, o que que eles atingissem que recebe né. Contribuo com o trabalho 

inclusive. O meu trabalho representa, né, a estatística (Clarice, 52 anos). 

 

Sobre o estabelecimento de metas para os professores, Gatti et al. (2011) chamam a 

atenção para o desencadeamento de maiores pressões sobre os docentes para a execução do 

trabalho envolvendo as metas e índices na educação: 

 

 O estabelecimento das metas de rendimento e o seu forte poder indutor têm 

desencadeado pressões de conselhos e secretarias estaduais e municipais de Educação 

para que o MEC estabeleça expectativas de aprendizagem em âmbito nacional, com 

o propósito de orientar mais diretamente o trabalho das redes de ensino e das escolas 

sobre o currículo. Tem sido significativa também a demanda de professores para terem 

mais clareza do que fazer para atingir as metas do Ideb. Os próprios anseios mais 

gerais da população em relação à melhoria da qualidade da educação têm-se 

expressado, entre outras vias, pelo projeto de lei que tramita no Congresso Nacional 

que propõe o estabelecimento de expectativas anuais de aprendizagem (p. 41). 

 

Não é isso que acontece na prática. Os relatos dos participantes desta pesquisa mostram 

que as orientações para se atingir as metas do IDEB não são claras, aumentando as dificuldades 

no trabalho. Também falta de clareza sobre a bonificação destinada aos professores que 

alcançam a meta. Nos próximos relatos, são evidenciadas situações que contradizem o que se 

destaca como critério para melhoria de qualidade.   

 

 [Sobre os índices] Na verdade, eles não são claros não, tem muitas falhas. 

inclusive, na minha opinião, eles servem mais para rachar a categoria, serve para 

criar mais um clima assim de discórdia. Porque numa escola como essa, que o ciclo 

vai desde os pequenininhos ciclos 2 e até o ensino médio, tem todos os ciclos aqui 

numa mesma escola. O que acontece anualmente, por exemplo, tem ano que o ciclo 1 

recebe o bônus, atinge a meta e o ciclo 2 não. Então, na mesma coisa, você tem 

professores que recebem essa bonificação e outros não. Então, eu acho que só serve 

para se separar as categorias e criar discórdia. [perguntada se há explicação da 

bonificação] É eles explicam, alegam que os alunos têm que atingir um x lá de 

pontuação, tem que... Eu, particularmente, eu nunca achei claro esse SARESP, no 

caso, essa bonificação eu não acho, eu não acho ela correta, eu não acho ela justa, 

eu não acho, parece que eles colocam no mesmo balaio, não tem... [perguntada sobre 

qual a sensação] Fica a sensação de injustiça. A minha sensação é de injustiça. 

Porque você tem um trabalho durante o ano e você é medido por um bônus. Eu acho 

que é muito simplista isso, não é só isso. Porque um aluno pode estar num dia de 

sorte chutar tudo nas questões de múltipla escolha e ir bem. Aí você vai ver esse aluno 

não sabe nada. Que muitas vezes isso acontece. Então, eu, particularmente, eu não 

concordo com esse sistema de bônus que deveria ser incorporado no salário porque 

nosso salário é muito baixo, a gente não tem aumento, salário baixíssimo (Cora, 42 

anos). 

 

O discurso da professora Cora deixa evidente o senso de injustiça experimentado pelos 

professores devido às metas, o que desestimula e gera maiores insatisfações na atividade 
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docente. De acordo com os professores, haveria mais equidade se, ao invés dessa bonificação, 

os salários fossem aumentados, uma vez que são baixos e muitas vezes insuficientes. 

 

 Em vez de bônus, seria muito melhor se ele [Governo] pagar um salário 

decente para a gente né, um salário melhor. Até porque é muito injusto, porque o 

professor, muitas vezes, trabalha muito, muito, muito, mas a escola por n fatores não 

atinge a meta e não é culpa do professor, não é que o professor não trabalhou. Você 

não pode julgar uma mesma escola de periferia com os mesmos índices de uma escola 

de centro, por exemplo, clientela diferente não é mesma coisa, condições diferentes. 

Mas, infelizmente, né, é assim. Tem gente que não ganha nada, não atinge meta não 

ganha nada. Então, é uma decepção muito grande e trabalhou se esforçou (Nise da 

Silveira, 40 anos). 

 

Há professores que desacreditam do processo bonificação, devido à falta de clareza no 

processo, pois há escolas que, na prática, estão abaixo da capacidade, mas conseguem a 

premiação. Esses relatos mostram que as metas são vistas com complexidade e não há clareza 

das propostas de trabalho para os professores.  

 

 A gente lida, eu acredito que não só eu, todos os meus colegas, a gente lida 

principalmente que essa premiação ela não é muito clara. O Estado, ele passa para 

a gente algumas e alguns critérios, mas depois você vê fala não, mas aquela escola 

não tem nada disso e ganhou o sabe o contrário né, então... (Cecília, 58 anos). 

 

A situação encaminha os professores para a individualidade, separando totalmente essa 

classe de trabalhadores. A individualização do trabalho e a contingência salarial levam à 

precarização do trabalho. Segundo Alves (2011): 

 

 A sociedade do desemprego e da “precarização” do trabalho (informalização e 

degradação do estatuto salarial) constitui o que podemos denominar de “afetos do 

sociometabolismo da barbárie” (novas formas de estranhamento e de fetichismo social 

e a constituição da subjetivação pelo medo). Nestas condições sócio históricas 

específicas, tendem a exacerbar-se a individualidade de classe e o império da 

contingência salarial. De certo modo, a sociabilidade neoliberal, com seus valores, 

expectativas e sonhos de mercado e mais, com a exacerbação do fetichismo da 

mercadoria, tem contribuído para sedimentar os consentimentos dos trabalhadores 

assalariados às novas “metas” da produção toyotista. É claro que estamos diante de 

um processo contraditório de construção da nova hegemonia do capital na produção, 

envolvendo nexos geracionais que tendem a resistir, mais ou menos, às novas 

implicações subjetivas do toyotismo (p. 121).   

 

Essa precarização do trabalho pode ser observada na fala dos professores deste estudo, 

quando comentam sobre as metas e estratégias clássicas adotadas nas escolas. Os professores 

são igualados a funcionários de produção, no sentido da mercantilização do processo produtivo 

como ocorre nas empresas.    



135 
 

 
 

Segundo Dalagasperina e Monteiro (2014), essas metas são como preditores da carência 

de reconhecimento do trabalho e de recursos para desempenhá-los, levando o professor ao 

adoecimento. As autoras destacam ainda: “na medida em que o professor se depara com suas 

limitações para desenvolver as atividades laborais, ocorre uma redução do seu sentimento de 

competência, fundamental para autoestima e para realização do trabalho” (Dalagasperina & 

Monteiro, 2014, p. 270). 

Os resultados mostram que as metas das escolas são estratégias que podem ser 

comparadas a métodos de se obter maiores desempenhos empresariais. Além disso, há 

paradigmas quanto a clareza e desafios enfrentados pelos professores. Franco et al. (2010) 

comentam sobre o medo sofrido pelos trabalhadores, o que também pode ser aplicado à classe 

dos professores. 

 

 A imposição dos paradigmas da excelência acontece juntamente com a 

imposição do medo de discordar, já que o dilema é aderir ou ser excluído. Isso dá 

lugar a uma verdadeira coação ao fingimento – pois todos precisam mostrar-se 

excelentes, energizados para cumprir as metas e, por conseguinte, fingir (até para si 

mesmos) que estas são sempre alcançáveis (p. 238). 

 

Diante disso, destaca-se que as relações interpessoais, o trabalho, a forma de trabalho e 

as metas afetam diretamente os professores, levando-os a adoecer. Através dos relatos, foi 

possível observar dois posicionamentos distintos: a) pensar em produção na escola por metas 

produtivas é reduzir o ensino ao resultado empresarial e b) o sucesso da educação para o 

desempenho dos alunos no contexto ensino e aprendizagem necessita de valorização dos 

professores, que devem praticar suas atividades com maior clareza, autonomia e salários dignos, 

com reconhecimento social, amenizando o impacto no processo laboral.  

 

6.4.4 Sentido do trabalho 

  

O sentido do trabalho para o professor vai além do concreto e das ações cotidianas, 

assume o caráter psicossocial do desenvolvimento humano, através da transformação e 

formação educacional dos alunos, como é mencionado pelo professor Anísio em seu relato:  

     

É o sentido de mudança para esse aluno, de entender a questão social que ele 

vive que ele é inserido, as questões políticas. É esse sentido que, muitas das vezes, as 

pessoas não têm, esse sentido é unitizar a pessoa, transformar e gerar a capacidade 

crítica desse aluno que, às vezes, não é desenvolvida, é massacrada (Anísio, 29 anos). 
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O discurso do professor retrata o sentido do trabalho na educação, ou seja, o ofício de 

ensinar avança para além dos conceitos e a ação do professor visa a formação de alunos com 

capacidade crítica e autônoma do pensar. Nas palavras de Freire (1997, p. 9), a ação do 

professor é “uma tarefa que requer de quem com ela se compromete um gosto especial de querer 

bem não só aos outros, mas ao próprio processo que ela implica”.  

Nossos resultados mostram que a docência tem sentido quando o professor se reconhece 

no processo com liberdade de ensinar: 

 

O sentido [trabalho] é de levar conhecimento, de valorizar o que cada um pode 

valorizar, o conhecimento que tenha de si e do mundo e que serviria e que poderia 

contribuir esse conhecimento para o crescimento pessoal de cada aluno. Então, é 

nesse sentido que eu consigo visualizar o meu trabalho e o meu objetivo aqui. Que se 

não, você enlouquece, né? Mas o que você tem por parte do Estado é a atribuição das 

aulas e aquele currículo, ou seja, é esse e essa habilidade e esse conteúdo. Não tem 

mais nenhuma orientação específica. A gente que estudando, por exemplo, vai 

conhecendo a obrigatoriedade para determinados temas, como a questão étnico-

racial na escola. Então, essa iniciativa de discutir isso, ela é geralmente dos 

professores e a escola não pontua muito, apesar de estar na lei federal. Então, é a 

lógica. A gente vai encontrando de acordo com a clientela que você tem naquele ano. 

Então, a educação de jovens e adultos é um grupo muito diferente do regular. 

Enquanto no regular você tem um número maior de pessoas interessadas em ir para 

um nível superior, na educação de jovens e adultos, a porcentagem é menor. É um 

grupo, por exemplo, que quer terminar o ensino médio, porque é exigência do 

trabalho ou querem crescer no trabalho e buscar por novas oportunidades. Então, 

eles estão mais focados no mercado de trabalho regular. A parte, boa parte do grupo 

está interessada no ensino superior ou depois fazer um técnico, tecnológico etc. 

(Paulo, 42 anos). 

 

O relato de Paulo demonstra que o sentido do trabalho pode ser reconhecido quando o 

professor realiza seu trabalho, orientado pela demanda dos alunos e pela necessidade de saberes 

para além de conceitos curriculares. Os discursos das entrevistas refletem a falta da liberdade 

na profissão, situação destacada pela professora Maria, que busca o sentido no trabalho ao 

realizá-lo para além da “apostilinha” cedida pelo Estado.  

 

 Aí tenho que pensar. A gente tem um planejamento todo início de ano né, como 

todo lugar, escola particular também. A gente tem um planejamento, onde nós, isso a 

gente tem muita liberdade, né, mas, a gente tem um currículo para seguir aquilo que 

a gente vai fazer e os professores da área se reúnem para a gente definir como que 

nós vamos dar aquilo, como vamos aplicar. Então, por exemplo, nós temos uma 

apostilinha do Estado que  nós aqui no [colégio] não utilizamos e eu lembro quando 

veio, eu acho que é um desperdício de dinheiro. E tem escola que sim. Aí, você chega 

com aluno remanejado de outra escola transferido, você fala: “o que você já viu lá?” 

[onde o aluno estudava] Para a gente ajudá-lo, né. Aí, ele responde: “eu só vi 

apostila”. E aí, aqui a gente não vê apostila (Maria, 53 anos). 
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Para os professores, o processo de ensino com apostila é engessado em formato único e 

padronizado, de modo que o ato de ensinar deixa de fazer sentido. A denominação “apostilinha” 

assume caráter pejorativo, refletindo a insignificância do trabalho posto aos professores. Para 

Abonizio (2012, p. 15), quando se usa a apostila “o ritmo do trabalho docente é ditado pelo 

conteúdo das apostilas, não dando nenhuma margem para que os professores inovem nos 

conteúdos”. 

 

 Na verdade, as orientações vêm. Nós temos aí uns caderninhos [apostila] do 

Estado, mas, na minha opinião, dentro da minha disciplina, são muito mal feitos e 

incompatíveis com o ambiente real. Então, a gente, eu simplesmente ignoro essa 

organização curricular que vem e faço o que eu sei o que eu tenho de melhor, que eu 

acho que naquele momento deve ser trabalhado. Então, essas orientações para mim 

não fazem muito sentido e vem sim de uma forma totalmente padronizada do governo. 

Por 5.500 escolas vem a mesma orientação. [Perguntado se não há respeito da cultura 

da escola]. É que dirá o desenvolvimento pessoal dos estudantes da orientação dos 

professores a formação de professores (Darcy, 38 anos). 

 

Para esse professor, o trabalho só fará sentido quando for considerada a cultura de cada 

escola. Segundo Freire (1979), para se ter o sentido no trabalho, o professor precisa de liberdade 

para inovar os conteúdos a partir da codificação45 da realidade segundo a qual os indivíduos 

vivem. Os professores sabem disso e enfrentam essa dificuldade, sem saber o que farão com o 

conteúdo prescrito na apostila. Os resultados a seguir mostram essa realidade:  

 
 Às vezes, sim. Depende muito da situação e daquilo que está sendo pedido, que 

tem coisa que vem pedir para a gente fazer, que não tem cabimento. Eles [os 

coordenadores] falam aí da apostila, apostila do governo que você tem que usar, só 

que você pega aquela apostila que vem para usar. Pelo menos eu vejo em química, 

não tem assim como que eu vou usar aquilo? Eles querem que fique preso naquilo, 

sendo que duas aulas na semana não dá tempo, entendeu? Então, você tem que ir e 

usando de outros meios, porque, mesmo assim, eles, os alunos, não conseguem 

acompanhar. E outra, tem tudo na internet o que você vai usar. Os alunos vão pegar 

todas as respostas, não vai aprender nada do que você passar coisa diferenciada. É 

a mesma todo o ano, desde quando lançou é a mesma. Aí, eles mudam, tipo assim, 

mudaram porque antes vinham quatro e agora fizeram só dois volumes e tudo é a 

mesma pergunta e já tem tudo na internet. Então, como você vai usar aquilo lá, sendo 

que eles conseguem pegar as respostas sem estar estudando (Floresta Nísia, 31 anos). 

 

Quando a professora revela “tem coisa que vem pedir para a gente fazer, que não tem 

cabimento”, ela se refere a situações que esvaziam o sentido do trabalho, obrigando-a, por 

 
45 Sobre a codificação, Freire (1979, p. 18) explica que: “No nosso método, a codificação, a princípio, toma a 

forma de uma fotografia ou de um desenho que representa uma situação existencial real ou uma situação existencial 

construída pelos alunos. Quando se projeta esta representação, os alunos fazem uma operação que se encontra na 

base do ato de conhecimento; se distanciam do objeto cognoscível. Desta maneira os educadores fazem a 

experiência da distanciação, de forma que educadores e alunos possam refletir juntos, de modo crítico, sobre o 

objeto que os mediatiza. O fim da descodificação é chegar a um nível crítico de conhecimento, começando pela 

experiência que o aluno tem de sua situação em seu ‘contexto real’”. 
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hierarquia, a praticar algo que não faz parte de suas atribuições principais. Dentro desse 

contexto, Freire (1979) discute sobre a codificação como o retrato da demanda e da realidade 

como tal, na visão de mundo e construções de saberes para que a educação com autonomia faça 

sentido: 

 

 A codificação representa uma dimensão dada da realidade tal como a vivem os 

indivíduos, e esta dimensão é proposta à sua análise num contexto diferente daquele 

no qual eles a vivem. Assim a codificação transforma o que era uma maneira de viver 

num contexto real, num “objectum” no contexto teórico. Os alunos, mais que receber 

uma informação a propósito disto ou daquilo, analisam os aspectos de sua própria 

experiência existencial representada na codificação. Em todas as fases da 

descodificação, os homens revelam sua visão do mundo. Conforme a maneira como 

eles vêem o mundo e como o abordam – de modo, fatalista, estático, ou dinâmico – 

podem-se encontrar seus temas geradores. Um grupo que não expressa concretamente 

temas geradores (o que pareceria significar que não possui temas) sugere, ao contrário, 

um tema trágico: o tema do silêncio. O tema do silêncio sugere uma estrutura de 

mutismo frente à força esmagadora das situações-limite (p. 18). 

 

Os dados revelaram que é a autonomia com os alunos que dá sentido ao trabalho do 

professor. A cada novo encontro entre docentes e estudantes, há uma dinâmica diferente, devido 

ao contexto social e à subjetividade de cada um.  

A professora Nise da Silveira destaca que o sentido do trabalho está em se fazer 

professora e se “fazer sozinha”, ou seja, para ela, o professor conquista essa autonomia ao longo 

da carreira, situação que, muitas vezes, ocorre sem orientação, gerando um sentimento de 

abandono: 

 

 O professor ele se faz e, na realidade, ele se faz sozinho. O professor é um 

pouco abandonado, sabe? Olha eu falando as coisas. Mas, é o que eu penso. E eu 

acho, eu, se eu tenho alguma coisa de bom profissional eu conquistei na realidade 

sozinha, não só eu acho, que eu vejo todos os meus colegas. E vejo colegas, assim 

novíssimos, chegando e eles não têm orientação nenhuma, eles vão que vão, 

entendeu? A mesma coisa que aconteceu comigo. Então, ou você tem uma base boa 

como pessoa, assim de responsabilidade, tipo, eu não vou entrar numa sala de aula 

sem saber alguma coisa, ter uma base para o quê e falar para o aluno, sabe? Ou 

você, você entra vai de qualquer jeito, entendeu? Ninguém fala nada também, poucas 

escolas se atêm a isso. Então, por exemplo, uma coisa que o Estado faz, se eu faltar, 

por exemplo, coloca uma professora de biologia no meu lugar, uma professora de 

português no meu lugar para dar aula para mim. Entendeu? Então eu acho isso 

erradíssimo, eu acho que o Estado peca. [Mesmo que a pessoa não tem a formação 

específica ela assume a aula?]. Ela assume a aula sabe e, na realidade, o que ela não 

faz? Nada! Ela entra. E é o que os alunos falam: os substitutos entram, sentam lá e 

lá ficam ou passam um texto de alguma coisa que não tem nada a ver, sabe? E isso 

acontece, infelizmente (Cecília, 58 anos). 

 

O relato da professora chama a atenção para a necessidade de acompanhamento dos 

professores iniciantes, que não têm orientação e apoio ao iniciarem a carreira. Cecília afirma 

que se fez sozinha na ação de ensinar, mas sugere que poderia ser diferente. O discurso também 
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é relevante pelo destaque para a precarização do trabalho nas substituições, assumidas por 

qualquer professor que esteja disponível, independentemente de sua formação e atuação. Essa 

precarização no trabalho do professor avança dentro da rede de ensino estadual. Assim: 

 

 . . . a escola vai se parecendo com um campo de batalha no qual o trabalho vai 

perdendo o sentido para os educadores na medida mesmo em que o aprendizado tem 

dificuldade de se concretizar, coisa que os ciclos de aprendizagem contribuem para 

promover e intensificar. A indisciplina aumenta, o desânimo e a exaustão também 

(Paparelli, 2009, p. 149).   

 

Essa situação existe desde 1980, como destacam Piovezan e Dal Ri (2016). 

 

Em relação às legislações paulistas, especificamente, o primeiro decreto criado 

para possibilitar a contratação flexível foi promulgado na década de 1980. O Decreto 

n.º 24.948, de 3 de abril de 1986, foi desenvolvido para regulamentar a contratação de 

uma categoria de professores denominada de eventuais ou categoria I. Outra 

flexibilização das contratações dos professores eventuais surgiu a partir da 

reformulação do Decreto de 1986. Trata-se da Resolução SE nº 134/2003, que dispõe 

sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente, ressalvando 

no seu artigo 7º mais um elemento propulsor da flexibilização na contratação, pois 

permite aos inscritos no processo de atribuição de aulas lecionarem disciplinas que 

não fazem parte da sua área de formação (p. 186).  

 

A contratação flexível gera precarização do trabalho. Os professores considerados 

eventuais são classificados por letras e categorizados como “O” e “V”. Docentes na categoria 

“O” têm contrato temporário com atribuição de aulas, enquanto na categoria “V”, o professor 

é apenas eventual, sem aula atribuída, mas disponível para o trabalho quando convocado 

(Quadro 2). Essas contratações com flexibilização são legitimadas pela Lei Complementar 

1.093 de 16 de julho de 2009, baseada no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual 

(Piovezan & Dal Ri, 2016). 

A forma de contratação dos professores nessas duas categorias representa a 

informalidade que assola esses profissionais. Segundo Antunes (2015a), o trabalho informal 

consiste em: 

 

 Uma fenomenologia preliminar dos modos de ser da informalidade demonstra 

a ampliação acentuada de trabalho submetidos e sucessivos contratos temporários, 

sem estabilidade, sem registro em carteira, trabalhando dentro ou fora do espaço 

produtivo das empresas, em atividades mais instáveis ou temporárias, quando não na 

condição de desempregado (p. 247).  
 

Isso não é diferente em relação ao ofício do professor, pois há ampliação de trabalho 

com contratos sem estabilidade. Os docentes das categorias “O” e “V” ilustram como os 
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professores são tratados e classificados. As informações são claras sobre a informalidade para 

essa classe de trabalhadores, o que desqualifica a classe profissional como um todo. Concorda-

se com Paparelli (2009), quando a autora: 

 

 Polivalência, voluntarismo, desprofissionalização, desqualificação, apelo à 

criatividade em contexto de precariedade, essas palavras remetem a um fenômeno que 

não é exclusivo da educação. Isso revela que, apesar de o trabalho docente não poder 

ser submetido de modo real à organização do trabalho capitalista, as mudanças 

ocorridas no trabalho em geral (trabalho produtivo) repercutem na atividade do 

professor. Assim, valores defendidos  pelo neoliberalismo e pela gestão flexível do 

trabalho no contexto pós-fordista aparecem no  discurso sobre a ação docente, estando 

em curso uma verdadeira reestruturação do trabalho na  categoria, cuja marca 

principal é a da precarização do trabalho e das relações de emprego no  magistério – 

coisa que facilmente se verifica diante da constatação da permanência  prolongada e 

do aumento relativo do número de professores na condição de “substitutos”,  

pertencentes ao “quadro provisório”, “quadro não-estável”, “quadro em extinção” nas 

RPE (p. 17). 

   

A autora considera que o trabalho do professor tem assumido características produtivas, 

defendidas pelo neoliberalismo e flexibilidade na gestão, situações também evidenciadas em 

nossos resultados. A precarização do trabalho e as relações de emprego no magistério são 

forçadas pelo medo e coerções nas atribuições dos informais, como se observa no próximo 

relato: 

 

Eu já fui para cidade de fora [fora do município em que reside] grávida, já passei por 

isso já. Quase todas as atribuições eu dou trabalho porque eu não gosto. Chega na 

minha vez, tem cidade para fora que é muito longe, né? Já fui mandado para 

Altinópolis, já fui mandada para São Simão. Aí, eles obrigam. Se você não pega lá na 

hora, é compulsória, eles não tão nem aí. [Perguntado o que é compulsória, ela 

completou] Eles atribuírem a aula sem você querer, aí você é obrigada a ir. Ou você 

vai ou eles ficam falando que você vai perder a categoria. No meu caso, como eu sou 

estável, aí eles falam que eu vou perder a estabilidade. Aí, eu não vou poder mais dar 

aula. Então, você é obrigada a fazer o que eles querem, não é o que você quer. Aí, 

tem gente que é daquela cidade que precisa e que fica aqui em Ribeirão, porque eles 

obrigaram a pegar lá sem nem verificar. Fica aquela coisa aterrorizante. Depois de 

mim que tá lá, podia pegar na própria cidade, mas não, eles obrigam eu a pegar 

porque eu estou na frente [pontuação e classificação]. Aí, eu acho isso um pouco 

errado. A atribuição de aula é horrível (Nísia Floresta, 31 anos). 

 

O discurso da professora mostra que o processo de atribuição das aulas gera medo e 

descontentamento, uma vez que os docentes são obrigados a assumir qualquer posto que lhes 

seja destinado. Essa é a triste realidade da precarização do trabalho do professor. 

Para melhor compreender como se dá a precarização do trabalho docente, separamos 

algumas variáveis que foram comuns nos relatos dos entrevistados: medo, sensação de 

insegurança, falta do sentido do trabalho, fragmentação por categoria e condição precária dos 

professores substitutos. Esses elementos também foram destaques nos resultados dos estudos 
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dos autores: Abonizio (2012), Assunção e Oliveira (2009), Dalagasperina e Monteiro (2014), 

Paparelli (2009), Santos (2017) e Souza e Leite (2011). A sensação de insegurança e medo 

foram as variáveis mais apontadas nas pesquisas mencionadas.  

As formas de contratação e classificação por categorias, somadas à falta de estabilidade, 

levam os professores a buscarem outros trabalhos. O próximo relato ilustra essa situação, ao 

mencionar a quebra de contrato a cada quatro anos para professores temporários, o que gera 

instabilidade e insegurança.   

 

 Não fico só no Estado por conta de que não tenho estabilidade. Eu não tenho 

uma estabilidade, porque sou professor temporário. De quatro em quatro anos, tenho 

que acabar o contrato. Na [escola] particular, tem uma segurança maior, porque eu 

sou registrado e tem CLT, né? Então, há segurança. Se, por acaso, ela me manda 

embora, eu vou receber os meus direitos, essas coisas (Anísio, 29 anos).  

 

Como se observa, o professor tenta buscar alguma sensação de segurança na contratação 

por escolas particulares, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que oferece 

garantias mínimas, diferentemente da situação dos professores da rede estadual que não são 

efetivos, para os quais não há garantias nas contratações. A situação intensifica ainda mais a 

precarização do trabalho, ao mesmo tempo em que se assiste a triste realidade no aumento desse 

tipo de contratação.  

  

6.4.5 Dificuldades no trabalho 

 

As complexas demandas que as escolas têm respondido à Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo refletem na complexidade do trabalho dos docentes. Assim, o professor é 

chamado para desenvolver novas competências necessárias para o exercício da atividade 

laboral. Há uma distância entre o que se espera do sistema educacional da Secretaria do Estado 

de São Paulo e a capacidade do professor, ou seja, o professor não dá conta da excessiva 

demanda e das exigências que vão além da sala de aula. Esses excessos influenciam diretamente 

no ensino e na aprendizagem, exigindo outras habilidades do professor para dar conta de tudo. 

A situação também afeta o pilar do sentido do trabalho dos professores, uma vez que o que é 

exigido dos docentes ação do fluxo de trabalho destoa da principal função e sentido de ensinar. 

Sobre esse contexto, concorda-se com o que afirma Paparelli (2009):  

 

 Nesse contexto em que o professor não tem controle sobre a turma e os alunos 

parecem indispostos com o aprendizado, o trabalho do professor não se realiza, 

perdendo o sentido. Assim é que as políticas de regularização de fluxo escolar 

parecem ter atingido em cheio o sustentáculo do trabalho do professor, o pilar que 
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mantinha seu desejo de trabalhar apesar das condições historicamente precárias em 

que o magistério se realiza: o sentido do trabalho, a grata satisfação pela tarefa 

cumprida, a realização profissional. A lógica excludente do sistema de ensino também 

repercute nos professores, na medida em que o professor ocupa um lugar contraditório 

no interior de uma escola cuja função conservadora é oposta ao alcance dos objetivos 

da educação, uma escola que opera a justificação ideológica das desigualdades sociais 

e o impedimento do acesso dos pobres ao conhecimento produzido pela humanidade 

(p. 160). 

 

As políticas públicas atingem diretamente o trabalho dos professores, que perdem o 

sentido da profissão. Portanto, retirar o docente de sua função de ensino e aprendizagem é torná-

lo contraditório ao sentido de ensinar. Os resultados mostraram que os professores realizam 

suas atividades por dois principais motivos: pela própria iniciativa e pelo desejo espontâneo.  

 

 Essa iniciativa [do trabalho] vem quando acontece, dos próprios professores, 

combinam, se organizam. Não há por parte da escola um apoio mais acessível ou 

uma coordenação das atividades, o que cada um vai fazer, quando vai fazer e como 

vai fazer. Isso os próprios professores se organizam. Então, essas atividades, né, 

surgem de maneira muito espontânea e elas não vêm institucionalmente, digamos 

assim, contamos com apoio da coordenação pedagógica apenas. Isso ainda é falho, 

né, aqui na escola, pelo menos nesse ponto dessa rede estadual (Paulo, 42 anos). 

 

As atividades laborais dos professores perdem forças quando esses profissionais são 

obrigados a realizar tarefas administrativas e burocráticas fora do âmbito da sala de aula. Essas 

novas funções atribuídas aos docentes foram previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

- LDB (LDB n. 9.394, 1996) e destoam do sentido do trabalho do professor (Assunção & 

Oliveira, 2009). 

 

 A LDB n. 9.394/96, nos seus artigos 12, 13 e 14, dispõe sobre as competências 

dos estabelecimentos de ensino e dos docentes e, ainda, sobre a gestão democrática, 

reforçando tais tendências e demonstrando que no plano legal o trabalho docente não 

se restringe à sala de aula, mas que ele contempla ainda as relações com a comunidade, 

a gestão da escola, o planejamento do projeto pedagógico, a participação nos 

conselhos, entre outras funções. Assim, podemos considerar que houve uma dilatação, 

no plano legal, da compreensão do que seja o pleno exercício das atividades docentes 

(Assunção & Oliveira, 2009, p. 352). 

   

A proposta de outras atribuições aos professores dilatou-se no plano legal e da 

compreensão sobre o que é o exercício das atividades laborais dos docentes (Assunção & 

Oliveira, 2009). A docência com as novas atribuições foi expandida, perdendo-se o 

reconhecimento da real atuação do professor de formar e ensinar, retirando-o da sala de aula.  

Com a proposta de conhecer o trabalho dos professores, perguntamos sobre as 

responsabilidades e atribuições das tarefas. Os resultados mostram que os docentes possuem 

outras funções e acumulam cargos, como coordenação e mediação de conflitos. Há casos em 
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que os professores executam tarefas em substituição a funcionários da escola, como pode ser 

observado nos relatos a seguir: 

  

 Normalmente, tem [outros trabalhos]. Por exemplo, como tem falta de 

funcionário, você transporta livro, organiza livro e prateleira lá no estoque, controla 

o estoque e faz portaria de vez em quando. Se faltar funcionário, tem que ficar alguém 

na frente lá na entrada de alunos. Então, tem uns desvios de função que você tem que 

fazer, né? Na realidade, de pedagógico mesmo, fica assim, metade. Então, a DE 

[Diretoria de Ensino] também tem diversas demandas, né, que a gente não consegue 

entender o porquê delas e, às vezes, tem a sensação de que nem eles mesmo têm essa 

clareza [risos] (José, 54 anos). 

 

Dentro da coordenação, a gente prepara as reuniões, né, e a formação de 

professores [função de coordenadora]. Então, a gente tem que preparar material para 

trabalhar textos com eles, autores, da parte da avaliação, da parte pedagógica. De 

toda parte pedagógica, a gente prepara esse material. Além da parte de aluno, de 

entendimento, de observação de sala de aula, tem tudo de orientação ao professor. A 

gente tem todas essas atividades extras (Anália Franco, 47 anos).    

 

Pelo menos aqui, só ministro aulas, porque na outra escola eu sou mediadora, 

então aí minha função é diferente. [O que é ser mediadora?] Sou mediadora de 

conflitos, professor mediador. Quando tem algum problema com os alunos em 

relação à indisciplina, briga entre eles, entre os próprios alunos ou quando tem algum 

conflito com professor e aluno, aí eu tenho que resolver. [Como isso é atribuído?] É 

hora aula também. Isso é hora aula. Aí, aqui eu tenho 10 aulas que é de química e lá 

tenho 19 de mediação (Nísia Floresta, 31 anos). 

 

Sobre a função assumida pela professora como mediadora, perguntou-se se há alguma 

formação específica para exercer esse trabalho. A professora explica no relato a seguir: 

 

 Eles [Secretaria do Estado de São Paulo] dão curso, né. Esse ano, a gente teve 

quatro ou cinco encontros, que aí eles dão, dão orientações para estar falando a 

respeito do que está muito em foco. Que nem este ano, a gente teve sobre a 

sexualidade, né, sobre a automutilação, que geralmente acontece nos casos mais 

agravantes na adolescência, sobre prostituição. Então, a gente sempre tem alguns 

encontros no decorrer do ano para estar orientando, né (Nísia Floresta, 31 anos). 

 

Observa-se que os professores acabam acumulando diversas funções. Seria importante 

que o Estado disponibilizasse psicólogos na rede com excelentes possibilidades de atuação 

educacional e apoio aos professores. Em seguida, perguntou-se se a professora acredita que o 

trabalho de mediadora ajuda na escola. 

 

 Ajuda, acredito muito, porque eles não, apesar de não ter, né, a formação 

como psicólogo, muito deles [alunos] veem a gente como um psicólogo, né, vem pedir 

ajuda e orientação, que pode estar sendo feito. Que nem quando ele se automutila, a 

gente tem que chamar, conversar tentar reverter toda a situação, para não levar eles 

ao suicídio, né? [Casos considerados graves] Aí, a gente tem que encaminhar para o 
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conselho tutelar. Agora inventaram lá o GEDUC, que aí depende e dependendo do 

grau da gravidade, a gente tem que colocar no GEDUC. Aí, o jeito que ele manda 

para o conselho, ele manda para CREA ou ele manda para o CRAS ou até para uma 

unidade básica de saúde (Nísia Floresta, 31 anos). 

 

Diante da situação relatada pela professora, buscamos maiores informações na 

Secretaria do Estado de São Paulo para saber mais sobre a função de mediador. Segundo a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (2015, on-line) esse trabalho é uma “nova 

jornada para professores mediadores de conflitos tem início na rede com atuação dos 

profissionais e tem como objetivo apoiar alunos e a comunidade”. Ainda segundo a Secretaria 

da Educação (2015, on-line) que: 

 

 No início de 2015, a Educação iniciou uma nova temporada de atividades dos 

professores pelo Sistema de Proteção Escolar (SPEC) com técnicas de justiça 

restaurativa e mediação de conflito. Além de atuarem para melhorar o ambiente 

escolar e a vida dos alunos, os professores mediadores, como são chamados, são 

capacitados para criar ações preventivas e ainda aproximar estudantes, comunidade e 

unidade de ensino em campanhas contra o racismo, bullying e outras formas de 

discriminação.    

 

A atuação do professor mediador não para por aí, pois a Secretaria da Educação enfatiza 

o engajamento do projeto e a ampliação com foco nas ações preventivas. No entanto, para essa 

função, entende-se ser necessária a participação de psicólogos habilitados e capacitados para 

esse tipo de atendimento. Infelizmente, os resultados mostraram que ao invés de psicólogos, 

apenas são oferecidos cursos de curta duração para alguns professores, o que lhes coloca como 

aptos para atuar como mediadores. De acordo com a Secretaria da Educação (2015, on-line), o 

projeto tem foco na saúde psicológica: 

 

Foco na saúde psicológica – em 2014, a Educação, em parceria com a 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ofereceu aos mediadores um curso para 

detectar sinais de depressão, déficit de atenção, transtorno bipolar e outras 

manifestações psíquicas nos alunos. O objetivo é que os educadores saibam como 

abordar os estudantes e ofereçam ajuda. Nesta primeira etapa do projeto “Cuca Legal” 

participaram 318 professores da capital paulista, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba e 

Taboão da Serra. Durante as aulas do curso foram oferecidas estratégias de promoção 

à saúde mental e prevenção de transtornos na escola, com uma abordagem interativa 

que contempla educadores e alunos.       

    

 É importante ressaltar que cursos de curta duração não habilitam profissionais para 

detectar sinais de depressão, déficit de atenção, transtornos bipolares e outras manifestações 

psíquicas nos alunos. Para essas situações, são necessários exames e avaliações que só podem 
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ser realizados por profissionais habilitados, como psicólogos e psiquiatras. Para além do campo 

do ensino e aprendizagem, não cabe ao professor ter como tarefa abordar situações dos alunos 

no âmbito psicológico. Assim, propõe-se a atuação de profissionais da psicologia escolar, ramo 

da psicologia que tem ação direta na resolução de conflitos, diagnósticos, encaminhamentos e 

outras ações envolvendo escola e comunidade.  

Os resultados mostraram que há acúmulo de função, pois há professores despreparados 

para atuarem como mediadores e faltam psicólogos nas escolas. A série Técnica do Manual de 

Psicologia Escolar/Educacional (Cassins et al., 2007) especifica as atribuições e funções do 

psicólogo escolar: 

 

 O psicólogo escolar desenvolve, apoia e promove a utilização de instrumental 

adequado para o melhor aproveitamento acadêmico do aluno a fim de que este se torne 

cidadão que contribua produtivamente para a sociedade. A psicologia Escolar tem 

como referência conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento emocional, 

cognitivo e social, utilizando-os para compreender os processos e estilos de 

aprendizagem e direcionar a equipe educativa na busca de um constante 

aperfeiçoamento do processo ensino/aprendizagem. Sua participação na equipe 

multidisciplinar é fundamental para respaldá-la com conhecimentos e experiências 

científicas atualizadas na tomada de decisões de base, como a distribuição apropriada 

de conteúdos programáticos (de acordo com as fases de desenvolvimento humano), 

seleção de estratégias de manejo de turma, apoio ao professor no trabalho com a 

heterogeneidade presente na sala de aula, desenvolvimento de técnicas inclusivas para 

alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou comportamentais, programas de 

desenvolvimento de habilidades sociais e outras questões relevantes no dia-a-dia da 

sala de aula, nas quais os fatores psicológicos tenham papel preponderante.  

 Para isto o psicólogo escolar desenvolve atividades direcionadas com os 

alunos, professores e funcionários e atua em parceria com a coordenação da escola, 

familiares e profissionais que acompanham os alunos fora do ambiente escolar. A 

partir de uma visão sistêmica, age em duas frentes: a preventiva e a que requer ajustes 

ou mudanças. Desta forma, contribui para o desenvolvimento cognitivo, humano e 

social de toda a comunidade escolar (p. 17).  

 

Analisando-se sobre a atuação do psicólogo escolar, pode-se afirmar que esse ramo da 

psicologia está preparado para a demanda que se faz presente nas escolas. Os resultados 

mostraram que apenas mediações não são suficientes para solucionar os conflitos 

exemplificados nos relatos dos professores. A situação necessita de trabalhos multidisciplinares 

e atuação do psicólogo nas escolas.  

A formação oferecida pela Secretaria da Educação para o professor mediador distancia-

se muito do papel do psicólogo escolar, que possui todo um arcabouço de técnicas próprias para 

atuação no ambiente escolar, realizando direcionamentos e encaminhamentos. Os resultados 

mostram a necessidade do psicólogo nas escolas e a importância da sua atuação no ambiente 

educacional, envolvendo os professores, alunado, família e comunidade. 
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Os relatos revelam ainda que há acúmulo de tarefas pelos professores, que passam a 

assumir compromissos e outras responsabilidades, causando maiores desgastes e aumentando 

ainda mais a precarização do trabalho. Nesse sentido, chama a atenção a questão do trabalho 

dominado46, discutida por Seligmann-Silva (2011): 

 

Os estudos direcionados e analisar a dominação e exploração dos 

trabalhadores, por outro lado, ofereceram descobertas valiosas a propósito da 

conjunção existente entre produção da submissão, da fadiga e da desvalorização 

desses trabalhadores. Simultaneamente, abriram portas ao entendimento da produção 

de formas de desgaste mental relacionadas ao trabalho (p.183). 

 

Essa situação dominada é vivenciada nas ações do trabalho dos professores, quando eles 

assumem novas tarefas, distanciando-se da real ação que é o processo de ensino e 

aprendizagem. Mediante esse contexto, emerge a seguinte pergunta: quem cuida desses 

professores, que absorvem essas situações de conflitos e demandas de ordem psicológicas? 

Nesse ponto, concordamos com Paparelli (2009, p. 47 ), quando a autora afirma que “os agravos 

mentais decorrentes do trabalho podem ser explicados através da noção de desgaste mental”. 

As novas tarefas assumidas pelos professores deveriam ser executas por especialistas, de modo 

a não gerar acúmulo de funções, o que agrava a saúde dos docentes pela tensão vivenciada no 

ambiente de trabalho.   

Vale ressaltar o que autora destaca sobre a perspectiva da forma de organização do 

trabalho dos professores: 

 

 Nessa perspectiva, os elementos presentes na organização e no ambiente do 

trabalho (divisão do trabalho, conteúdo das tarefas, ritmo de trabalho, relações de 

poder, condições ambientais, formas de avaliação e controle, hierarquias etc.) são 

entendidos como “fontes laborais de tensão” que provocam o desgaste que se 

manifesta por diferentes configurações (Paparelli, 2009, p. 46). 

  

Os relatos mostram que faltam materiais para os professores da rede pública exercerem 

as atividades laborais. Em alguns casos, os docentes levam os próprios materiais para trabalhar 

como os alunos, como se observa na fala da professora Nísia Floresta: “Cópias é tudo da 

minha casa, tudo por conta minha, tanto folha quanto impressora, o cartucho. Eu imprimo tudo 

na minha casa” (Nísia Floresta, 31 anos). 

 
46 Segundo Seligmann-Silva (2011), o trabalho dominado refere-se à “dominação dos seres humanos que 

trabalham. Dominação que em geral ultrapassa as fronteiras do trabalho propriamente dito e atinge os próprios 

seres, em seu cotidiano, sua saúde e perspectiva existencial. A transformação dos modos de dominação se fez 

acompanhar pelas mutações das expressões do sofrimento social e mental (p.181)”  
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 Também faltam laboratórios e equipamentos para os professores realizarem atividades 

pedagógicas elaboradas e aulas práticas com os alunos: “Projetar aqui é mais complicado, 

porque não existe um projetor que atenda, por exemplo, tem um ou dois projetores em uma 

escola deste tamanho. Não é suficiente. Então, é nesse sentido que eu vou desdobrando” (Paulo, 

42 anos). 

Além disso, os professores chegam a comprar materiais com o próprio dinheiro para 

realizar as atividades em sala:  

  

 Eu tenho muito materiais que é meu, próprio material, que eu elaboro, que eu 

trago, que eu compro e trago. Mas, a escola não me fornece isso, nós não temos um 

esquadro, nós não temos material básico da matemática, por exemplo. É a minha 

disciplina e a gente não tem. Então, eu compro e trago. Então, eu, meu aluno, tem 

esse, tem esse aprendizado porque eu me disponho a comprar para que a minha aula 

seja um pouco melhor (Anália Franco, 47 anos). 

 

Também faltam equipamentos tecnológicos mais elaborados, uma vez que ainda se 

utiliza lousa e giz por falta de recursos. Mesmo na escola B, recém-inaugurada, o método de 

trabalho continua no tradicional pela falta de recursos e materiais:   

 

 Porque a gente não tem, né, aquela coisa mais interativa. Então, é lousa e giz. 

E eu [risos], por ser uma escola nova, entendo que acaba sendo um método 

tradicional. Só que, atualmente, eu trabalho muito assim no xerox, eu imprimo o 

conteúdo para eles porque aula de química são só duas na semana, então não dá para 

ficar passando tudo na lousa. Então, eu trago xerox para eles colarem no caderno e 

só passo atividade explicando e tem vez que aí eu peço ajuda para eles [alunos] para 

a gente estar realizando pequenos experimentos, né, que eu passo como forma de 

trabalho. Mesmo assim, contanto com a boa vontade deles, porque a escola, a gente 

não tem recurso. Não tem laboratório, não tem nada. Então, fica um pouco falho 

nesta parte (Nísia Floresta, 31 anos). 

  

A falta de materiais, muitas vezes, prejudica a execução das atividades. Para Nísia 

Floresta, a dificuldade torna-se mais evidente quando a professora tenta realizar pequenos 

experimentos em sala de aula. Assim, observa-se um conflito entre a vontade de executar ações 

pedagógicas úteis e interessantes aos alunos e a frustração pela falta de recursos. Para minimizar 

esse conflito, os docentes têm que buscar por iniciativa própria os materiais a serem utilizados.  

Situações como a vivenciada pela professora são comuns na rede estadual. A esse 

respeito, Paparelli (2009, p. 159) afirma que “o professor é ‘convidado’ a ‘ser criativo’ nos 

estreitos limites colocados pelas regras da educação e para fazer andar as instituições 

educacionais com parcos recursos materiais”. Os resultados observados através dos relatos dos 

entrevistados demonstram a realidade precária do trabalho dos professores, que se agrava na 

medida em que faltam os recursos mínimos para ministrarem as aulas.  
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O Ministério da Educação (MEC), por meio do Conselho Nacional de Educação 

(parecer CNE/CEB Nº 3/2019, propõe padrões mínimos para as escolas, visando uma melhor 

qualidade do ensino: 

 

 Os padrões mínimos foram definidos como aqueles que levam em conta, entre 

outros parâmetros, os seguintes: 

1. Professores qualificados com remuneração adequada e compatível com a de 

outros profissionais com igual nível de formação no mercado de trabalho, em regime 

de trabalho de 40 horas em tempo integral numa mesma escola. 

2. Existência e pessoal de apoio técnico e administrativo, que assegure o bom 

funcionamento da escola, tais como preparação da merenda, funcionamento da 

biblioteca, limpeza predial e setor de secretaria da escola, por exemplo. 

3. Existência de creches e escolas que possuam s condições de infraestrutura e de 

equipamentos adequados aos seus usuários. 

4. Definição de uma relação adequada entre o número de alunos por turma e por 

professor, que permita uma aprendizagem de qualidade. Nesta proposta, as seguintes 

relações aluno/professor por turma foram consideradas: (a) creche: 13 crianças, (b) 

Pré-Escola: 22 alunos, (c)Ensino Fundamental, anos iniciais: 24 alunos, (d) Ensino 

Fundamental, anos finais: 30 alunos e (e) Ensino Médio: 30 alunos. A mencionada 

proposta definiu critérios diferenciados para os variados tamanhos de escolas 

localizadas nas áreas urbanas e rurais (Parecer CNE/CEB n. 3/219, p. 2). 

   

Os resultados desta pesquisa demonstraram que a situação das escolas e dos professores 

se distanciam dos padrões mínimos exigidos pelo Ministério da Educação. Segundo os 

entrevistados, algumas situações que dificultam o trabalho são: falta apoio aos professores, salas 

de aulas desconfortáveis, baixos salários, bibliotecas inadequadas, paredes pintadas com cores 

fortes, falta de equipamentos e materiais para os professores, falta de psicólogos nas escolas e 

maior número de professores efetivos com mais tempo ou integral na mesma escola. Os 

resultados deste estudo refletem a realidade das escolas: trata-se de um panorama real, que 

contradiz os parâmetros de qualidade mínima da educação. 

Além dos fatores relatados, há que se considerar ainda que os docentes atendem mais 

de 40 alunos por sala47, situação distante do ideal para a qualidade como consta no parecer. Os 

relatos a seguir expressam as dificuldades me se trabalhar com salas de aulas mais numerosas 

do que o recomendado. 

  

 Olha, as salas são muito grandes [em número de alunos]. Os alunos ficam 

muito amontoados porque não existe um certo conforto. [Em, média quantos alunos?] 

De 42 a 40. Depende a escola, né, 42 de manhã. As salas são quente. Eles ficam muito 

irrequietos, né, porque já o ambiente não proporciona essa facilidade para eles né, 

ficam irrequietos porque tá quente tá mal acomodado. Então, fica fica bem bem 

difícil, mas é um número muito grande de alunos (Clarice, 52 anos). 

 

 
47 Segundo Mozart Neves Ramos, membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), “o número ideal [de alunos] 

depende do projeto pedagógico da escola. Há que se pensar que tipo de Educação queremos. A construção coletiva 

de saberes entre alunos e professor, por exemplo, pede turmas menores” (Nova Escola, 2013, on-line). 
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 Geralmente, é assim: dependendo da sala, tem 40 e poucos [alunos]. 

Geralmente, é mais de 40 na sala (Enedina, 59 anos). 

 

 Por volta de 35 a 45 alunos por sala (Cecília, 58 anos). 

 

 Há uma sala que eu tenho 57 matriculados. Desses 57 matriculados, eu tenho 

49 frequentes. Então, é uma lata de sardinha (Nise da Silveira, 40 anos). 

 

Os resultados mostram que o número de alunos ultrapassa o total de 40 por sala, 

realidade distante do considerado ideal pelo parecer do Ministério da Educação. A superlotação 

das salas de aula dificultando o trabalho do professor também foi constatada nas pesquisas de 

Abonizio (2012), Assunção e Oliveira (2009), Dalagasperina e Monteiro (2014), Diehl e 

Carlotto (2014), Gatti et al. (2011), Paparelli (2009) e Souza e Leite (2011). 

A precariedade da atividade docente se agrava ainda mais quando ocorrem agressões 

morais e físicas. Nossos resultados são alarmantes: todos os professores entrevistados 

declararam que já sofreram ou sofrem agressões físicas ou morais no ambiente laborativo. O 

relato a seguir reflete a dificuldade do professor em exercer suas atividades como coordenador 

e o assédio moral pelas ameaças acometidas pelo próprio diretor da escola: 

 

 Eu, por algum tempo aqui nessa escola, eu trabalhei como coordenador 

pedagógico, entre 2008 e 2010. [momento tenso para o entrevistado, que respira fundo 

para falar]. Eu tinha uma boa aceitação do grupo docente. Mas, não do diretor! Que 

por algum motivo ele se incomodava. E aí, chegou no momento que ele começou a 

registrar que eu não entrava no meu horário, que eu chegava depois do meu horário 

e, mesmo tendo as câmeras de vídeo e o próprio vice-diretor testemunhando, ele fez 

um auto de infração e queria que eu assinasse. Chamou a supervisora para dizer que 

eu não chegava no meu horário. Então, ele  me constrangeu naquele momento 

[silêncio de 20 segundos]. Não levou em consideração a minha defesa, não registrou 

a minha argumentação e aí, por fim, eu encerrei a etapa aqui na escola de 

coordenação pedagógica e depois ele me chamou de volta. Aí, eu tive a oportunidade 

de falar tudo que o que eu estava engasgado em relação a isso. Então, nesse momento, 

sim, eu me senti assediado, me senti injustiçado no meu exemplo. E dentro da sala de 

aula, você tem alunos, né, que acabam extrapolando, agem de maneira agressiva, né. 

Porque eles tão, naquele momento, estão com outro objetivo e não aquele que eu 

cheguei pra sala de aula, né, executar meu trabalho. Então, às vezes, acontece 

também esse desrespeito (Paulo, 42 anos). 

 

O discurso a seguir traz um exemplo de agressões morais e físicas direcionadas à 

professora por parte de um aluno: 

 

 Muito! Eu tô pra te dizer que nem os os problemas com aluno existe, os 

problemas existem, mas são muito pontuais, né? Eu acho que o grande problema 

aqui, que fique entre nós [age como confissão e pede sigilo], eu acho que são as 

relações da gestão, coordenação professores, não sei se é pelo número de pessoas 

que transitam por aqui, mas eu acho muito difícil, né? [sinaliza com expressão de 

lamento] Isso acontece assim: é como se tivesse todo mundo para explodir, né, e é no 
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corredor. De repente, a gente tá aqui conversando, você vai ouvir uma gritaria lá em 

baixo. Então, isso acontece. Hoje já aconteceu, né, e... e tem dia que você quer. Eu 

não quero, eu quero ficar na minha. Então, é muito ruim isso. Existe [agressões morais 

e físicas]. Acontece e eu não sei te precisar o que que é, o que acontece que as pessoas 

estão assim, um sufoco, sabe? Eu até imagino que possa ser, mas, são vários fatores. 

Então, o aluno tem, nós temos problemas com alunos eu mesma já tive problema sério 

o ano passado e de agressão dele (aluno) encostar o nariz no meu nariz e falar e 

cuspir no meu rosto e ele falando: “Bate na minha cara!” E eu tive que me controlar. 

Eu acho que seu eu fosse mais jovem, quando eu inicei, eu teria feito o que ele falou, 

mas acho que a gente mais madura sabe, com mais experiência, você se contém e fica 

calma, mas foi uma situação assim muito desagradável. Fiquei muito tempo ruim, 

mal, não queria vir para escola, ai! Não gosto de lembrar [participante chora]. 

[silêncio e chora].  Foi difícil. [aumenta o choro]. Eu fiquei muito mal [murmura 

chorando].  Eu vou te falar, o que me deixou pior, a escola tentando, ai deixa. Disse: 

não vou deixar! Sabe, eu vim trabalhar sete horas, preparei uma aula para dar seis 

aulas no dia e não pude fazer. Chamei polícia sim. Enquadrei ele naquele desrespeito 

ao funcionário público em pleno exercício e fui até o fim. Dá um trabalho, fui para a 

delegacia, fiquei até meio dia e vinte lá. Eu saí da minha casa para dar aula e fiquei 

na delegacia, fui muito bem recebida. Desculpa, não consigo [forte choro com falta 

de ar, peguntou-se se ela gostaria de parar, mas a professora insistiu em continuar]. 

Eu achei que isso nem ia me afetar mais [murmura, chorando e puxando o fôlego]. 

[silêncio acompanhado de choro]. Você vê, afeta, não sabia que isso ia afetar tanto 

mais. Eu achei que estava no passado, mas não tá (Maria, 42 anos). 

  

Esse relato intenso emergiu das dores físicas e psicológicas sofridas na profissão. É 

possível observar o quanto essa professora ficou traumatizada e fragilizada com o ocorrido. 

Mesmo assim, manteve-se no mesmo ambiente de trabalho, que ainda continua a favorecer essa 

e outras violações. O discurso de Maria evidencia o quanto o ambiente escolar pode ser hostil, 

expondo os professores ao sofrimento e dores durante as atividades laborais.  

Preconceitos e rejeições também são frequentes, aumentando as possibilidades de 

adoecimento devido ao trabalho: 

 

[Rejeições] de diferentes formas. Às vezes, o professor já é rejeitado pela 

disciplina que ele leciona. Ali não está em questão a competência dele ou não, ai, tal 

de disciplina não gosto, de tal disciplina, então, não gosto de você. Então, ali você já 

tem uma, vivencia uma rejeição ou existe também uma rejeição, uma descriminação 

ou por conta da orientação sexual, ou porque é negro, ou porque é asiático existe isso 

também né (Paulo, 42 anos). 

 

O relato a seguir mostra que a desvalorização da profissão docente reflete no meio 

social, uma vez que há preconceito em relação ao trabalho do professor:  

 

O professor sofre. Até me lembro uma vez que estava numa festa, né, aí era 

festa do primo da J. Aí, a filha dele é professora universitária em São Paulo de 

química também, né. Então, tava lá no meu cantinho, na festa, lá e aí vieram me 

apresentar a tal da mulher, né. Aí, acho que ela é da USP ou alguma coisa assim. Aí, 

ela é professora de química também. Ela já perguntou assim, ah é de nível superior, 

né? Falei: “Não. É de ensino médio”. Ela parou de conversar comigo na hora. Sla 

só falou: “Dá licença”. E saiu. Então, você nota que existe esse tipo de situação. 

Então, normalmente, se eu tô num ambiente assim – claro que os ambientes que 
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normalmente frequento, são ambientes que sabem que eu sou professor, que eu tenho 

dois empregos, trabalho na particular e na pública – mas, em ambientes que eu me 

defronto com pessoas, eu só falo que eu sou, se a pessoa perguntar, porque você nota 

assim que a pessoa fica com uma expressão de dó. Nossa, coitado! É professor 

(Dermival Saviani, 54 anos). 

 

O mesmo professor lembrou que os próprios alunos reconhecem que o docente é mal 

remunerado: 

 

Uma vez um aluno falou, eu não lembro qual era o contexto do momento, 

mas o aluno me falou assim do nada, não era o contexto de briga, de uma discussão, 

de nada, mas o aluno simplesmente virou pra mim e falou que ele ia ter uma profissão 

que ganhasse mais do que eu ganho, né. Aquilo te pega assim, você fica chateado 

(Dermival Saviani, 54 anos). 

 

Há relatos de professores que sofrem preconceitos e rejeições dos alunos e de 

funcionários da escola: 

 

 Sofre, porque eu já dei aula em uma escola que os alunos houve uma certa 

resistência assim dos alunos em aceitar, porque eu era professora, não era efetiva, 

que eu era estável. Eles não queriam aceitar na sala de aula de jeito nenhum. 

Preconceito de ser gorda, que tem uns que ficam com piadinha, ai você é isso, você 

tá vendo você comer alguma coisa, nossa, mas tá comendo. Algumas coisas 

desnecessárias (Nísia Floresta, 31 anos). 

 

Os resultados refletem a triste realidade do trabalho desses profissionais, com situações 

que os levam ao adoecimento. Os problemas se ampliam quando se olha para o coletivo. Como 

aponta o professor Darcy, nas instituições estaduais de ensino, o ambiente escolar se torna um 

local de confronto e conflitos, sendo um espaço de “confinamento” para os estudantes: 

 

 Conflitos com os estudantes já tive vários, conflitos graves, né. A escola é um 

ambiente de tensão, né. É um ambiente de confronto de vontades, né? O estudante, 

ele tem lá o ritmo dele e o professor vem por um ritmo que é incompatível com o do 

estudante. O estudante muitas vezes... e convenhamos, ele fica confinado, né. Isso 

aqui é uma espécie de confinamento. Então, ele fica confinado numa sala de aula por 

várias horas, sendo que ele é um adolescente cheio de energia (Darcy, 38 anos).

   

  

A cada entrevista que era realizada, mais situações alarmantes eram denunciadas, 

demonstrando o quão degradante é o trabalho do professor da rede pública estadual. Observou-

se que a docência tem exigido grande carga física e emocional, que se esvai nos enfrentamentos 

das agressões no dia a dia. A cada relato, nota-se o quanto as situações exigem equilíbrio 

emocional e geram um profundo sentimento de desvalorização da profissão. 

 



152 
 

 Já [agressões]. Inclusive, no dia agora 19 de setembro, eu fui agredida 

fisicamente por uma aluna do noturno e foi uma coisa assim, que me tocou muito, 

porque eu achei que eu ia terminar minha vida profissional sem isso acontecer 

comigo, mas aconteceu, infelizmente (Cecília, 58 anos). 

  

 A gente sofre sim. Alunos que vêm com pensamento que professor não é 

ninguém, que ele vem porque os pais exigem que eles vêm, outros vêm simplesmente 

por causa que recebe alguns benefícios do Estado e outros que não sabe nem porque 

está aqui na escola. Então, existe uma clientela assim, bem diversificada dentro da 

sala de aula e, às vezes, aqueles que não têm uma boa educação, que vêm de casa da 

família esses transtornam bastante a aula, deixa a gente, às vezes, muito irritada. A 

gente vai falando com paciência, por favor, olha fica quieto, olha por favor, espera, 

até a gente pôr para fora e pedir alguém para fazer alguma coisa, porque a gente 

tenta. Eu, pelo menos, não gosto de levar meus problemas de sala para ninguém, tento 

eu mesma resolver, mas quando não dá, a gente tem que pôr o aluno para fora, às 

vezes. Eu já tive, né, um caso, não nessa escola que eu trabalho, mas em outra. Um 

aluno que por eu falar: “Não! É para ficar quieto e faça a lição”. Quando eu virei 

para escrever na lousa ele me tacou uma tesoura nas costas. A sorte que era uma 

tesoura sem ponta, né, mas por quê? Porque ele não é acostumado a ouvir em casa a 

palavra “não”, ele não respeita pai e mãe, vai respeitar professor? Muito menos, né. 

Então, a gente sofre sim, sofre problemas com alunos, com os colegas a gente tem a 

mesma dificuldade, as mesmas, os mesmos problemas. Nenhum professor está na 

escola porque veio aqui por um momento social. É porque precisa, porque é a sua 

profissão e tem responsabilidades, enfim, né. É isso! (Clarice, 52 anos). 

  

As agressões morais ocorrem não apenas a partir dos alunos, mas também por parte dos 

colegas de trabalho: 

  

 Agressão moral sim, tanto de aluno quanto de colega de trabalho. Essa 

questão geralmente se aflora mais nos conselhos de classe. Geralmente, existem 

discussões, às vezes, discussões árduas em relação ao aluno. Já tive ameaças de 

agressão física, alunos que partiram para cima de mim e só não chegaram às vias de 

fato, porque eu também me impus: “Tudo bem. Você vai me bater! Tem certeza? 

Porque você também vai apanhar, porque eu não vou apanhar calada”. E aí né, 

houve uma pausa, mas também, já tive uma agressão material, né. Já tive um carro 

que foi totalmente riscado e teve que ser pintado inteiro, não sobrou uma parte do 

carro sem ser riscado. Prejuízos financeiros grande, arcado única e exclusivamente 

por mim, embora na época, eu tivesse provas e levei nomes para o judiciário, mas 

nada aconteceu (Nise da Silveira, 40 anos). 

 

As situações de agressão relatadas são uma constante na profissão do professor, que leva 

esses profissionais a condições extremas de sofrimento no trabalho. Além disso, a dificuldade 

de lidar com essas violências também é um fator agravante à saúde do docente. Os resultados 

desta pesquisa denunciam a realidade do trabalho precário dos professores, indo ao encontro 

dos destaques das mídias no Brasil. D’Agostini (2019), em matéria publicada no site Nova 

Escola, apresenta dados da pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostrando que o Brasil lidera no índice de violência 

contra professores:  
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 De acordo com dados de uma pesquisa feita pela Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre violência em escolas 

com mais de 100 mil professores, o Brasil lidera o ranking de agressões contra 

docentes. Dentre os professores ouvidos, 12,5% afirmaram ser vítimas de agressões 

verbais ou intimidações de alunos. Em São Paulo, segundo levantamento feito pela 

GloboNews, o número de agressões a professores cresceu 73% em 2018 em relação 

ao ano anterior. Já dados divulgados sobre uma pesquisa feita pelo Sindicato dos 

Professores de São Paulo apontam que mais da metade dos docentes da rede estadual 

de ensino afirmam já ter sofrido algum tipo de agressão, sendo a mais comum a 

agressão verbal (44%), seguida por discriminação (9%), bullying (8%), furto/roubo 

(6%), e agressão física (5%) (D’Agostini, 2019, on-line).  

 

Esses dados revelam uma realidade degradante no trabalho dos professores com 

porcentagens alarmantes de agressões sofridas. Merece destaque o estado de São Paulo, com 

crescimento de 73% das agressões em 2018 em relação ao ano anterior. Outra informação 

alarmante é a de que mais da metade dos docentes da rede estadual de ensino afirmaram que já 

sofreram agressões. Por sua complexidade, essa situação requer estudos mais robustos, que 

denunciem essas condições e busquem possíveis soluções, de modo a preencher as possíveis 

lacunas dessa temática.  

Nos últimos anos, as agressões aos docentes têm sido divulgadas nos noticiários, nas 

mídias sociais e em estudos científicos (ver: Assunção & Oliveira, 2009; Ferreira, 2010; 

Paparelli, 2009; Souza & Leite, 2011). Destaca-se o registro da professora formada em 

matemática com 29 anos de profissão. No desespero de ser ouvida, a docente gravou seu relato 

e o disponibilizou em redes sociais. A seguir, é transcrita parte do discurso, no qual ela pede 

socorro para a categoria: 

 

 É triste gente, a realidade que está hoje a educação. Hoje, nós professores 

estamos adoecendo. A educação passa por um processo difícil, eu falo que a 

sociedade não tem noção, o que é hoje; ficar numa sala de aula com 40 alunos, um 

calor, a nossa região é muito quente um calor com mais de 40, quase 40 graus sem 

ar-condicionado, aqueles alunos suados, você não tem condições de andar na sala de 

aula, claro que você não vai nem conseguir falar. E aí, existem muitas cobranças, 

cobranças de números, de estatística, professor: o que você está fazendo para 

melhorar? Professor: qual a sua metodologia? Professor: qual o tipo de avaliação 

diferenciada? Professor? É muita cobrança, é muita cobrança. Até entendo que o 

governo, do outro lado precisa de resultados é óbvio. Mas, eu não tenho condições 

de abrir a boca, de falar. Quando eu digo, eu! É os professores de uma maneira em 

geral, estamos adoecendo, estamos pedindo socorro! Alguém que tenha sensibilidade, 

alguém que veja que o caos está aí. O problema hoje é social. . . . É tão gratificante, 

quando você encontra um aluno que passou pelas suas mãos e fala, nossa no meu 

caso, eu aprendi matemática com você! Isso é muito bom, porque eu confio no meu 

lado profissional, porque eu sei que se eu pegar um aluno que ele tenha vontade e 

que ele me permita, eu dou conta do recado! Ele aprende, eu e a maioria dos 

professores. Eu escuto na sociedade que a maioria dos professores não são bons, que 

eles fingem que estão adoecendo. Meu Deus! Que país é esse? Onde a educação está 

sendo sucateada a educação está assim: números, números, cobranças, mas não tem 

ninguém para pegar em nossas mãos. Nós precisamos de socorro! Não tenho hábito 

de falar, desabafos não é meu objetivo, mas chega um momento em que entre, eu e 
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meus colegas adoecerem. Onde eu falei: gente nós precisamos falar! A sociedade não 

tem noção o que é hoje . . .  (Katia Mel Oficial, 2020, on-line). 

  

A professora deixa claro que os docentes da rede pública estão adoecendo e pedem 

socorro. A cobrança excessiva por resultados e produção deixa de lado a subjetividade e o 

comprometimento do professor com a escola e as relações com os alunos, algo que não pode 

ser quantificado. É necessário o olhar para essa subjetividade, capturada pelo trabalho e 

produção (Alves, 2011; Gatti et al., 2011).   

As interfaces entre o ambiente de trabalho e as agressões físicas e morais, como 

destacado nos resultados deste estudo, fragilizam os professores, tornando-os mais propensos 

ao adoecimento. As situações enfrentadas por estes trabalhadores levam ao processo de 

degradação e precarização da saúde: “a degradação dos valores percorre o continuum que vai 

da precarização social contemporânea à precarização do trabalho, e desta à precarização da 

saúde, com vetores especiais para a saúde mental” (Seligmann-Silva, 2011, p. 478).  

Os resultados até aqui apresentados denunciaram as situações vividas pelos professores 

em seu ambiente de trabalho. A seguir, serão apresentados os resultados relativos à saúde destes 

profissionais e à pandemia da COVID-19, seguindo o esboço da análise qualitativa dos dados. 

 

6.5 Saúde dos professores 

 

6.5.1 Características psicossociais e saúde 

 

Existe um risco de adoecimento emocional e eu acho que está acontecendo isso 

comigo (Anísio, 29 anos). 

 

Os resultados sobre a categoria envolvendo os problemas de saúde relatados pelos 

professores foram organizados e sistematizados a partir da interpretação de saúde na perspectiva 

do processo social. Buscou-se investigar os aspectos concretos da relação entre trabalho e saúde 

e não apenas da saúde como um indicador de processos de adoecimento (Souza, Rodrigues, 

Fernandez, & Bonfatti, 2017).  

Para Navarro (2016, on-line) “é necessário deixar claro que a compreensão dos 

fenômenos relacionados à saúde do trabalhador passa, obrigatoriamente, pela compreensão do 

trabalho a que está submetido e da sociedade no qual tal trabalho se insere”. Para discutir sobre 

a saúde do trabalhador, é preciso compreender o processo de trabalho a partir do contexto social 

e não meramente técnico. O desgaste na saúde dos trabalhadores “pode ser compreendido a 

partir de diversos caminhos investigativos, dentre eles a identificação dos sinais e sintomas 
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inespecíficos, que se manifestam a partir das cargas de trabalho enfrentadas” (Galon, 2015, p. 

180). 

A análise dos dados seguiu por diversos caminhos investigativos, iniciando pelo 

histórico de vida, características psicossociais e início de carreira, perpassando pelo trabalho 

para explicar a saúde e desgaste dos professores. Os resultados desta categoria foram 

organizados com o objetivo de compreender como a saúde dos professores é afetada pelo 

trabalho. Para isso, adotamos os princípios dos estudos de Laurell (1982), partindo-se da 

compreensão da saúde do trabalhador como processo social, e da autora Seligmann-Silva 

(2011) envolvendo a temática trabalho e o desgaste mental. Assim, a partir desses pressupostos 

teóricos, os resultados relativos à saúde dos professores foram organizados de acordo com os 

contextos laboral, individual e social dos participantes deste estudo. 

Araújo et al. (2019) ressaltam que a análise das condições, contextos e das 

características determinantes dos processos de trabalho, em sua maioria, são essenciais para se 

compreender o adoecimento dos trabalhadores. A atividade docente inserida nesses processos 

se revela com o adoecimento da categoria e a precarização social do trabalho dos professores. 

Mediante as condições determinantes do processo laboral e na tentativa de compreender 

a complexidade da relação existente entre o trabalho e a saúde dos professores, buscou-se 

estabelecer relações entre os problemas de saúde relatados e as atividades laborais. Assim, por 

meio da escuta atenta dos relatos dos profissionais, foi possível a reflexão sobre o trabalho 

associado ao desgaste físico e mental sofrido pelos professores. 

A partir desse princípio, a questão fundamental nesta categoria foi compreender a saúde 

e a doença não só como manifestações individuais, mas valorizando seus fatores sociais, desde 

aqueles que se expressam por características individuais, até os que incluem determinantes do 

processo saúde-doença (Garbois, Sodré & Dalbello-Araujo, 2017).  

Seguindo a organização dos resultados apresentada no esboço da análise qualitativa, as 

categorias que englobam os resultados relativos à saúde dos professores são as seguintes: 

características psicossociais e saúde; problemas de saúde relatados pelos professores; 

adoecimento e agravos à saúde; saúde física e mental; trabalho e saúde dos professores na 

pandemia da COVID-19. Essa última categoria, incluída no final da pesquisa, visou discutir 

como os professores estavam enfrentando a pandemia com a COVID-19, situação que 

aconteceu durante o desenvolvimento desta pesquisa, prejudicando ainda mais os professores 

da rede pública do estado de São Paulo.  
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As entrevistas realizadas permitiram compreender que as condições de trabalho 

vivenciadas pelos professores estão diretamente relacionadas à saúde. Assim, foram observadas 

as características psicossociais48 envolvendo a saúde e os riscos ocupacionais desses 

profissionais. Tais situações foram analisadas pelas expressões concretas dos professores, 

envolvendo as relações do complexo processo de trabalho vivenciado por eles.  

Buscou-se compreender o processo saúde-doença não como individual, mas dentro de 

um processo social, que se faz presente no âmbito das relações do trabalho. Para a análise, 

utilizou-se o programa de computador Atlas.ti. Inicialmente, os dados foram organizados a 

partir da codificação de palavras-chave, seguida de buscas de informações referentes às 

seguintes palavras ou expressões: doença, uso de medicamentos, doença e trabalho, dores, uso 

de bebidas e cigarros, exames e planos de saúde. Após filtrar esses dados por participante, os 

resultados foram organizados e sistematizados no Quadro 9, a seguir: 

 

Quadro 9 - Panorama da saúde dos professores participantes da pesquisa 

Professores 
Possui algum 

tipo de doença 

Uso de 

medicamento 

controlado 

Doença 

associada 

ao 

trabalho 

Sente 

dores 

Faz uso 

de 

cigarros e 

bebidas 

alcoólicas 

Realiza 

exames 

periódicos 

Possui 

plano de 

saúde 

Paulo Hipertireoidismo 

Tapazol para 

controle do 

hipertireoidismo  

Sim tem 

riscos 

Nas pernas 

pelo 

inchaço 

Sim 

Quando 

precisa para a 

tireoide 

IAMSPE 

Maria 
Enxaqueca e 

cálculo renal 

Já tomei para 

enxaqueca 
Sim 

Tive dores 

de cabeça 

enxaqueca 

Não 
Sim, a cada 

ano 
Não tem 

Anísio  Portador do HIV Antivirais Não Emocionais Não 
Sim, a cada 

seis meses 
Não tem 

Darcy 
Dor crônica nas 

costas 

Usou 

antidepressivo, 

recusou o 

tratamento 

Sim pelo 

trabalho 

Crônica nas 

costas 
Sim Não realiza IAMSPE 

José Cólicas de rim 

Colesterol e para 

controle de 

pressão 

Sim pelo 

trabalho 
Nos joelhos Não 

A cada seis 

meses com 

cardiologista 

IAMSPE 

Enedina Pressão Alta 

Para controle de 

pressão e 

circulação e T4. 

Puran para 

tireoide e 

Omeprazol 

Com o 

trabalho 

adquiri 

pressão 

alta e dores 

nas costas 

Por artrite 

artrose e 

dores nas 

costas 

Não 

Sim, a cada 

ano e pelas 

dores visito o 

médico 

IAMSPE 

Cecília 

Ansiedade e 

alergia crônica 

pelo pó do giz 

Fluoxetina para 

ansiedade 

Sim 

adoecemos 

pelo 

trabalho 

Nas costas 

e nos 

braços pela 

escrita na 

lousa 

Não 
Sim, a cada 

ano 

Plano de 

saúde 

particular 

 
48 Para este estudo, foi considerado características psicossociais a partir da teoria do desenvolvimento social de 

Erik Erikson (1902-1994). O desenvolvimento psicológico do indivíduo depende da interação que mantém com 

outras pessoas em um ambiente social. Ao longo de toda a vida, o ser humano atravessa estágios que servirão de 

formação para o seu comportamento, caracterizados pelas chamadas “crises psicossociais”, episódios marcantes 

que influenciarão as decisões que essa pessoa tomará perante à vida (Significados, n.d.).  
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Nísia 

Floresta 
Gastrite e refluxo Não 

Sim tem 

riscos 

Às vezes 

dores na 

nuca 

não 
Sim, a cada 

ano 

Plano de 

saúde 

particular 

Anália 

Franco 

Teve distúrbio 

emocional por 

assédio moral 

Sim para 

controle de 

pressão 

Controle 

da tireoide 

Às vezes 

dores 

comuns 

Não 
Sim, a cada 

ano 

Plano de 

saúde 

particular 

Nise da 

Silveira 

Depressão e 

ansiedade 

Sim 

antidepressivo e 

para transtorno 

de ansiedade 

Sim 

Sim, 

inclusive 

faz 

tratamento 

de 

epicondilite 

por 

escrever 

muito na 

lousa 

Não 

Sim, a cada 

seis meses 

por motivo 

de cirurgia 

bariátrica 

IAMSPE 

Florestan Refluxo 

Sim para 

controle do 

refluxo 

Sim por 

ficar em pé 
Na coluna Não 

Só se 

necessário 
IAMSPE 

Cora Ansiedade 
Para controlar a 

ansiedade 
sim Enxaqueca Não 

Quando 

necessário 
IAMSPE 

Clarice 

Neuroma de 

morton e 

ansiedade 

Paroxetina 

antidepressivo 

Sim ficar 

em pé 

Nos pés e 

pernas 
Não 

Sim, a cada 

um ano 
Não tem 

Fonte: elaborado pelo autor com uso do software Atlas.ti. 

 

Os resultados demonstraram que 100% dos professores entrevistados possuem algum 

tipo de doença. Do total, 92% afirmaram que essas enfermidades estão associadas ao trabalho. 

Dessa forma, os resultados encontrados cumprem o objetivo deste estudo, ao mostrar que há 

relação entre o trabalho docente e os problemas de saúde enfrentados pelos professores.    

Os dados também revelaram que 92% dos professores tomam medicamentos 

controlados, principalmente antidepressivos, ansiolíticos49 e para controle de pressão arterial. 

Além disso, 100% dos entrevistados sentem algum tipo de dor física ou emocional. Apenas 2% 

fazem uso de cigarros e bebidas alcoólicas. Cabe ressaltar que essas porcentagens se referem à 

amostragem dos 13 professores que participaram deste estudo. Para maior aprofundamento da 

temática do consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo entre os professores da rede pública do 

estado de São Paulo, são necessários estudos mais robustos.   

Dentre os professores entrevistados, 69,24% realizam exames anuais preventivos, 

enquanto 30,76% o fazem apenas quando necessário e por motivo de algum sintoma. Segundo 

eles, não há exigências de exames periódicos por parte da escola. Apenas 10 participantes 

(76,93%) possuem plano de saúde, enquanto os demais alegaram não ter condições financeiras 

para pagar o convênio médico. Dos 10 professores com plano de saúde, sete usam o Instituto 

 
49 “Os ansiolíticos são fármacos utilizados no tratamento de distúrbios causados pela ansiedade. Essa disfunção do 

sistema nervoso central tem-se apresentado como uma das doenças mais frequentes neste último século. . . Os 

antidepressivos são fármacos capazes de elevar o humor. O humor é definido como um conjunto de disposições 

afetivas e instintivas que determinam a tonalidade fundamental da atividade psíquica, capaz de oscilar entre euforia 

e depressão” (Cursos CPT, n.d.).  
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de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) e os demais utilizam planos 

particulares. Os três docentes que não possuem convênio médico utilizam o Sistema Único de 

Saúde (SUS) para tratamentos e consultas. 

O Gráfico 2, elaborado a partir do Quadro 9, permite uma melhor visualização desses 

resultados.   

 

Gráfico 2 - Representação da saúde dos professores participantes 

 

Fonte: elaborado pelo autor com o uso do programa Atlas.ti.  

 

Como já mencionado, todos os entrevistados possuem alguma enfermidade. Desse total, 

apenas um sinalizou que a doença apresentada não tem relação com o trabalho. Esses resultados 

são preocupantes, pois mostram que uma maioria bastante expressiva dos professores adoece 

por conta de sua atividade laboral. 

 

6.5.2 Problemas de saúde relatados pelos professores 

 

Segundo diversos estudos, os principais problemas de saúde no trabalho dos professores 

são: sensação de intenso mal-estar generalizado, ansiedade, tensão, nervosismo, irritabilidade, 

depressão, angústia, esgotamento, perturbações do sono, problemas digestivos, problemas 

respiratórios e de voz (Dalagasperina & Monteiro, 2014; Gasparini, Barreto, & Assunção, 2005; 

Souza & Leite, 2011).  

13
12 12

13

2

9
10

1

3

5

7

9

11

13

Possui algum
tipo de doença

Usam
medicamentos

controlados

Consideram a
doença

associada ao
trabalho

Sentem dores Fazem uso de
bebeidas

alcoolicas e
cigarros

Realizam
exames

periódicos

Possuem plano
de saúde

PANORAMA DA SAÚDE DOS 
PROFESSORES PARTICIPANTES



159 
 

 
 

Nesta pesquisa, foi realizado o cruzamento das informações e correspondências em 

relação aos diversos fatores que poderiam levar o professor ao adoecimento. A análise foi 

desenvolvida através do programa de computador Atlas.ti, elaborando codificações pertinentes 

à temática saúde com correspondências ao trabalho, sendo possível cruzar as informações dos 

relatos da saúde dos professores, atendendo a premissa de explicar pelo trabalho a saúde dos 

professores. 

Inicialmente, foram gerados códigos relacionados à saúde, através das transcrições das 

entrevistas pelas palavras filtradas pelo Atlas.ti que mais apareceram: “ansiedade”, “cansaço”, 

“dor”, “estresse”, “medicamento”, “riscos” e “trauma”. Em seguida, foi solicitado o cruzamento 

das informações, evidenciando-se o quanto e quais dessas situações mais apareceram nos 

discursos. Para identificação no programa, os entrevistados foram nomeados pela letra “E”, 

seguida de um número sequencial. Por exemplo, o primeiro entrevistado foi registrado como 

E1, o entrevistado 2 como o E2 e assim sucessivamente até o E13. Seguindo-se a ordem das 

entrevistas, foram cruzados os códigos prévios relacionados à saúde de cada um dos 

entrevistados. 

O cruzamento dessas informações traz à tona a transversalidade dos relatos, 

correlacionados à análise da temática trabalho pela análise do discurso (Freitas & Janissek, 

2000). Assim, sintetizou-se o conteúdo com intuito de extrair informações que não estavam 

explícitas. O Quadro 10 apresenta o cruzamento dos dados.  Na coluna à esquerda, estão 

registradas as palavras que foram identificadas pelo Atlas.ti, correlacionadas ao número de 

vezes que aparecem no relato de cada um dos entrevistados. 

 

Quadro 10 - Cruzamento e correspondências entre codificação e número dos relatos dos participantes 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 Totais* 

○ Ansiedade 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 23 

○ Cansaço 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4 

○ Dor 1 1 2 3 2 4 3 3 4 3 2 6 2 36 

○ Estresse 5 2 1 1 1 1 0 1 3 1 3 3 1 23 

○ Medicamento 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 2 5 3 20 

○ Riscos 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8 

○ Trauma 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totais 9 7 5 9 8 10 6 7 11 7 12 17 7 115 

  

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do programa Atlas.ti. 

*Totais com valores de frequência absoluta e contagem por citações. 
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Os resultados demonstram que há uma relação entre o adoecimento dos professores e o 

trabalho por eles executado. O cruzamento dessas informações perpassa pela transversalidade 

envolvendo o trabalho e saúde ao longo das narrativas dos participantes deste estudo. Os 

códigos: “ansiedade”, “cansaço”, “dor”, “dores”, “estresse”, “medicamento”, “riscos” e 

“trauma”, gerados pelo Atlas.ti, são resultados das narrativas envolvendo o trabalho dos 

professores.  

Foram encontradas 115 narrativas relacionadas ao adoecimento dos professores, um 

número bastante expressivo, que mostra o quanto os docentes têm sido afetados pela 

precariedade do trabalho. Quando se analisam individualmente os problemas de saúde, observa-

se que há um maior número de relatos sobre dores físicas e emocionais (36), seguido de estresse 

e a ansiedade (23), medicamentos (20), riscos à saúde pelo trabalho (8), cansaço (4) e trauma 

no trabalho (1).  

Através do programa Atlas.ti, também foi elaborada uma nuvem de palavras em espiral, 

com termos relativos à saúde (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Nuvem de palavras em espiral: correspondências e cruzamento de dados entre trabalho e saúde 

 

Fonte: elaborado pelo autor com uso do programa Atlas.ti. 

 

 

Os termos de maior tamanho e destaque na nuvem de palavras são aqueles que mais 

apareceram nos discursos: “dor”, “estresse” e “ansiedade”. Para maior aprofundamento das 

análises, foi investigado se a dor estava relacionada com a atividade laboral. Para isso, trechos 

das entrevistas foram extraídos através do programa Atlas.ti, correlacionando-os à palavra-

chave “dor”, o que permitiu selecionar algumas as situações descritas pelos entrevistados. O 

Quadro 11 traz uma síntese desses resultados. 
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Quadro 11 - Correspondência da dor relatada pelos professores e o trabalho 

Participantes 
Especificação 

da dor 
Relatos dos participantes identificação a dor 

Paulo Pernas 
“. . . tô fazendo esses exames por conta do inchaço das pernas, mas 

eu não sou uma pessoa disciplinada que faz os exames regularmente”. 

Darcy Costas “Sim. Tenho uma dor crônica na, nas costas”. 

José 
Joelhos e 

cabeça 

“. . .o joelho o médico acredita que é devida a questão de desgaste,  

desgaste a questão de ficar muito em pé mesmo”. 

“. . . muita dor de cabeça e fui no médico mas ele disse que era questão 

realmente de stress, não tinha nenhum outro sintoma”. 

Cecília 
Costas e 

braço 

“Tenho, tenho dores nas costas, às vezes,  a gente tem muita dor no 

braço escreve muito na lousa”. 

Nísia Floresta Nuca “. . . às vezes eu tenho muita dor na nuca”. 

Anália 

Franco 

Distúrbio 

emocional 

muito grande 

“. . .uma situação muito difícil no momento eu fiquei quatro dias quase 

que em observação, porque eu tive uma dor e não achavam da onde 

eram essa dor, né, que era o rim. No meu pensamento, filtra as 

emoções. Então a descarga emocional foi muito grande e eu não tinha 

pedra no rim eu não tinha nada”. 

Nise da 

Silveira 
Diversas 

“. . . inclusive estou tratando uma epicondilite no cotovelo direito que 

é pelo fato de escrever muito na lousa, né. Então, eu cheguei estar 

com uma crise tão aguda de epicondilite de não conseguir segurar 

uma folha de sulfite, doía demais.” 

Florestan Cabeça “. . .com dor de cabeça constante, tomo remédio por conta”. 

Cora Cabeça 
“. . . saio daqui com enxaqueca que eu não tava. Eu saio, adquiro a 

dor  aqui por conta disso tudo, eu saio com dor da escola”. 

Clarice Pés 
“. . .nos pés, esse essa dor minha nos pés, só, mas usa palmilha 

específica sapato específico”. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com uso do programa Atlas.ti. 

 

Os resultados organizados no Quadro 11 permitem estabelecer o nexo entre o adoecer e 

o trabalho que os professores realizam. O trabalho adoece os professores, gerando dores 

específicas. 

Para maior aprofundamento da análise, buscou-se a palavra-chave “trabalho” precedida 

e correlacionada com a palavra “saúde”. Com os resultados dessa busca, foi gerada a seguinte 

nuvem de palavras em espiral (Figura 12).  
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Figura 12 - Nuvem de palavras em espiral com correspondência entre trabalho e saúde dos professores 

 

Fonte: elaborado pelo autor com uso do programa Atlas.ti. 

 

A nuvem de palavras ilustra que há correspondência entre o termo “trabalho” em 

destaque e “dor”, “saúde”, “estresse”, “medicamento”, “adoecimento”, “trauma”, “doença”, 

“doente”, “riscos” e “ansiedade”. 

Segundo Franco et al. (2010), a precarização do trabalho conduz os funcionários ao 

adoecimento e ao sofrimento, com destaque para transtornos mentais e patologias 

musculoesqueléticas, como as lesões e as dores físicas. A situação destacada pelas autoras 

também pode ser observada na atividade docente, uma vez que os resultados da presente 

pesquisa mostram que os professores se encontram em situação precária no trabalho, com 

reflexos diretos no adoecimento físico e mental. Essa condição é reconhecida pelos próprios 

docentes: 

 

 [a escola] é um ambiente estressante. Então, muitas pessoas acabam tendo 

reações a esse estresse, perdem a voz, têm sintomas e problemas de pressão ou até 

mesmo prob… alterações cardíaca não sei, eu estou teorizando. Mas, eu acho, né, 

que o estresse tem efeito muito forte na saúde e, às vezes, isso aparece depois, porque 

tem um efeito acumulativo. Então, isso aparece lá na frente, pode não aparecer nesse 

momento, mas acaba aparecendo. Então, é um ambiente desgastante, né, o ambiente 

educacional. Então, inevitavelmente há impactos (Paulo, 42 anos). 

 

 Observa-se que o trabalho do professor é reconhecido como estressante e com 

possibilidades agravos à saúde como, gerando esgotamento mental, problemas com a voz, 

pressão alta e alteração cardíaca. O entrevistado complementa ainda que os problemas de saúde 

podem se desencadear ao longo do tempo por efeitos cumulativos. No relato a seguir, o 

professor discute os problemas que afetam o trabalho e a saúde, chamando a atenção para o fato 

de que alguns docentes faltam por não dar conta de determina turma: 
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Acho que principalmente a questão psíquica, né? Principalmente a questão 

da pressão. Se você não tiver uma agenda organizada, a hora que você vai deitar, 

puts tinha que entregar nota! Aí, você já levanta 11 horas da noite vai digitar uma 

prova, uma coisa assim. A questão de sala de aula, se você não tem um bom 

relacionamento com aquela sala de aula, a gente tem por exemplo, professores que 

faltam nesse dia que não querem entrar naquela sala de aula, já não tem mais 

condição de encarar e enfrentar aquele grupo específico de alunos (Dermival 

Saviani, 54 anos). 

 

Esse discurso evidencia que o adoecimento dos professores também pode ser de ordem 

psíquica, correlacionado à precarização do trabalho e sofrimento. Há casos de professores, por 

exemplo, que não têm mais condições emocionais de enfrentar determinados grupos de alunos. 

O adoecimento por consequências de ordem emocional também aparece nos relatos a seguir:  

 

 A gente fica meio triste, depressivo, fica pensando qual o motivo o que estou 

fazendo da minha vida. Aquele momento de depressão de desilusão da profissão. Fico 

pensando uma semana ou duas semanas. Fico bem emotivo quando acontece isso, 

quando acontece o desrespeito do aluno comigo professor (Anísio, 29 anos). 

 

 Não existe uma equipe, não existe um coletivo. É cada um por si na sua sala 

de aula e cada um fecha suas notas do seu jeito e vai se virando meio que sozinho. Eu 

acho que para mim essa questão central, todas as dificuldades da escola de né. Todos 

os números negativos que a gente vem vivenciando essa, esse isolamento do 

professor, já até pela falta de condições. Mesmo a reunião semanal um dia e uma 

parte da equipe e uma reunião semanal, com outra parte da equipe. Você não vai 

conseguir nunca criar um senso de comunidade mesmo (Darcy, 38 anos). 

 

A individualização e solidão também são problemas enfrentados pelos professores no 

local de trabalho. Sobre essa situação, Antunes e Praun (2015, p.414) destacam que “a origem 

desses processos de adoecimento tem também como pano de fundo, entre outros, o crescente 

processo de individualização do trabalho e a ruptura do tecido de solidariedade antes presente 

entre os trabalhadores”. 

As frustrações também são constantes no ambiente de trabalho e também podem levar 

ao adoecimento, segundo o relato da professora Cecília: 

 

 Então, eu acho que primeiro a gente corre risco de vida. Segundo, eu acho que 

o principal, a principal doença nossa é emocional, doença emocional. Professor, a 

gente, a gente tem que lidar com muita frustração, eu acho, porque se tem uma pessoa 

que tem muito sonho e fantasias acho que é professor, entendeu? (Cecília, 58 anos). 

 

A professora que a doença emocional atinge constantemente os docentes, sendo 

necessário se apegar a sonhos e fantasias para amenizar as situações de precariedade 
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vivenciadas. O relato de Cecília relaciona-se ao que destaca Seligmann-Silva (2011) sobre a 

autorrepressão no trabalho, originada da irritabilidade intensa, medo, frustações e angústias. 

As doenças de ordem psicológicas são responsáveis por muitos casos de afastamentos, 

como evidenciado no discurso a seguir: 

 

 Conheço muitos colegas da educação que estão, inclusive hoje, afastados por 

motivo de saúde. Normalmente, problemas psicológicos, síndrome do pânico. Tenho 

duas colegas que estão com síndrome do pânico, não podem nem entrar na escola 

que dá mal-estar, não consegue entrar numa sala de aula. É a estafa, né, estafa 

mental. Problemas de coluna também, eu tenho visto bastante colegas, né, que tem 

algum problema na coluna que causa dor, de postura, mais relacionado a isso, mas 

é bem, bem recorrente para afastamento por motivos de saúde. Na nossa área, é muito 

recorrente (Cora, 42 anos). 

  

Assim, os afastamentos relacionados a problemas de saúde são recorrentes no ofício dos 

professores, o que mostra que a atividade é desgastante. A esse respeito, Paparelli (2009) afirma 

que o adoecer se dá pela perda do sentido do trabalho:  

 

 Um dos efeitos da perda de sentido do trabalho parece ser o adoecer do 

professor,  traduzido pelas depoentes em sinais de mal-estar, angústia, desgosto, 

desânimo, cansaço,  desestímulo, tristeza... Sintomas que vão se instalando de modo 

insidioso, solapando o desejo  de ensinar, de encontrar-se com os alunos, de insistir 

em inventar novas formas de ministrar  aulas, de resistir ao fluxo de acontecimentos 

que deixa o profissional esgotado e de  sobreaviso, sempre preparado para a próxima 

intercorrência... Sintomas coerentes com aqueles apresentados pelos teóricos do 

Burnout, mas cuja gênese não pode ser entendida se  não no interior da complexidade 

do trabalho do professor, que buscamos identificar e  apresentar nesta tese (p. 160-

161). 

 

Os efeitos nefastos do trabalho geram angústias, sentimento de não dar conta, desânimo, 

dores, desgostos e outros males que esgotam os professores da rede pública estadual, levando-

os à exaustão física e mental. A situação tem se agravado na medida em que os docentes 

desenvolvem os sintomas e não recebem apoio e cuidados necessários. 

Segundo os relatos dos professores, a própria organização do trabalho já é desgastante 

para a atuação profissional. A situação tende a piorar quando associada às demandas de 

execuções do trabalho com a invenção de novas formas de ministrar as aulas e acúmulo com a 

administração do fluxo de acontecimentos na escola, exigindo mais do professor para além da 

sala de aula (Dalagasperina & Monteiro, 2014; Gasparini et al., 2005; Paparelli, 2009; Souza 

& Leite, 2011). 
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6.5.3 Adoecimento e agravos à saúde 

 

Como visto, o trabalho dos professores tem gerado desgastes, refletindo diretamente no 

adoecimento e uso de medicamentos. Além de lecionar, os docentes cumprem exigências que 

vão além da sala de aula, com atividades extras e cobranças prazos, que aumentam ainda mais 

a pressão sobre esses profissionais. Assim, eles acumulam atividades e ainda presenciam 

situações de carências e outras demandas dos alunos, não dispondo de condições para 

solucioná-las (Barbosa, 2011). 

 A intensificação do trabalho é tão forte que se sobrepõe às demais experiências do 

cotidiano, como vivências individuais e familiares. Muitas vezes, o professor é obrigado a 

trabalhar em casa, à noite ou de madrugada, durante finais de semana, para conseguir cumprir 

minimamente a demanda. A situação eleva os problemas de sono desses profissionais, que não 

repousam suficientemente, conforme expressam os entrevistados: 

 

 . . . na realidade, são coisas do dia a dia. Você tem que entregar a nota em 

duas escolas, coincide entregar a prova em duas escolas, então aquele dia tem que 

dar um jeito de digitar seis provas. É, corrigir 200 provas naquele dia. Então, a 

pressão familiar que ele tem que semana que você tem que entregar as notas. Aí, 

chega em casa, mulher fala tem um churrasco domingo aí de uma pessoa importante 

para a gente não pode faltar. Aí, você já sabe que em algum dia você vai ter que 

entrar na madrugada corrigindo as provas. Muitas vezes, tem que fazer isso 

escondido da mulher. Aí, a mulher fala: “Você não vai corrigir prova hoje!” A gente 

espera a mulher dormir e você vai lá e corrige prova. Então, é uma situação 

complicada porque você sabe que se você deixar para fazer durante a semana vai ser 

muito puxado, por que você já tem o dia a dia. O corrigir prova, preparar aula não 

te dispensa das suas atividades do dia a dia. Então, são momentos em que o estresse 

vai lá em cima, né? (Dermival Saviani, 54 anos). 

 

 A profunda transformação no cotidiano dos professores pelo trabalho atinge toda a 

família, obrigando o professor entrevistado a trabalhar escondido por medo da repressão da 

esposa, o que pode suscitar distúrbios psicossociais. Trata-se de uma situação de autorrepressão 

do medo, gerando fantasias, cansaço e frustações, que passam ser defesas conscientes dos 

trabalhadores (Seligmann-Silva, 2011). 

A professora Nise da Silveira, 40 anos, relata que os professores fazem uso de 

medicamentos para dormir, uma situação que evidencia os distúrbios do sono, representando 

os agravos à saúde destes professores: 

 

É raro o professor que não toma alguma coisa, né? Eu tomo antidepressivo 

e houve uma fase da minha vida em que para dormir eu precisava tomar Rivotril e 

Rivotril é água entre a maioria maioria dos professores. É raro um professor que não 
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tenha depressão, que não sofra de transtorno de ansiedade. É muito comum (Nise da 

Silveira, 40 anos). 

 

Os agravos à saúde aumentam na medida em que as cobranças assolam os professores, 

que muitas vezes trabalham em mais de uma instituição para se manter financeiramente. O 

relato do professor Florestan chama a atenção para a necessidade de se manter acordado para 

dar conta da elevada demanda de trabalho: 

 

Eu tomei durante uns quatro ou cinco anos, de 600 ml de café por dia. 

Fazia uma garrafona e aquela garrafa eu esgotava ela no dia. Aí, dormia quatro 

horas por noite e tal e tomando o café e o café é uma delícia eu gosto do café. Eu 

acredito, né, que tenha sido essa causa principal e dormia pouco exatamente por 

causa de trabalho. Estudo junto, então mais de uma instituição. Aí, você vai, faz 

mestrado, então no bojo de tudo isso, né, essa loucura toda, trabalhada em outra área 

no começo da minha carreira de professor quando eu comecei ela ser docente em 

2011. Portanto, já tem aí quase oito anos. Eu conciliava com outro trabalho, então 

era muito corrido. Então, nessa correria a solução é dormir, dormir, a vou dormir 

pouco legal, como vou segurar isso a café (Florestan, 41 anos). 

 

 O discurso do professor explicita que a fadiga do trabalho e cansaço são situações 

recorrentes na atividade docente, sendo necessário o consumo da cafeína para se manter mais 

ativo, o que levou ao adoecimento do docente por refluxo: “A única coisa que eu tenho tratado 

e tá indo muito bem é a questão do refluxo que foi a partir de uma queimação no estômago 

pelo consumo de café” ( Florestan, 41 anos). 

Araújo et al. (2019) chamam a atenção para os agravos à saúde que os professores têm 

apresentado: 

 

Agravos musculoesqueléticos, dor ou sensação dolorosa são destacados. A 

sobrecarga experimentada pelo docente e os aspectos psicossociais do trabalho 

associam-se à ocorrência ou agravamento do quadro de dor. O trabalho docente 

envolve atividades com implicações biomecânicas, tais como necessidade constante 

de escrever, corrigir trabalhos e produzir relatórios. Como, em geral, o tempo 

destinado a essas atividades na escola não é suficiente, o/a professor/a adiciona, ao 

seu cotidiano, horas extras de trabalho fora da escola, ampliando o tempo de exposição 

a posições corporais demandantes, possivelmente em ritmo acelerado, o que eleva a 

sobrecarga osteomuscular (p. 7) 

 

Além de doenças físicas, problemas emocionais também são comuns entre 

professores. Segundo Arcoverde et al. (2017, on-line), “o número de professores afastados por 

transtornos mentais ou comportamentais nas escolas estaduais de São Paulo quase dobrou em 

2016 em relação a 2015: foi de 25.849 para 50.046”.   

A seguir, serão discutidas questões relativas à saúde mental dos professores, abordadas 

nos relatos dos professores entrevistados e em estudos sobre o tema.  
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6.5.4 Saúde mental   

 

As condições de trabalho dos professores e a carga horária excessiva têm causado 

exaustão física e principalmente mental, com traumas e transtornos, segundo os resultados desta 

pesquisa. A situação também é destaque nos estudos de Castro e Souza (2012); Dalagasperina 

e Monteiro (2014), Paparelli (2009), Silva-Macaia et al. (2015) e Souza e Leite (2011). Os 

relatos a seguir descrevem como a rotina dos docentes frequentemente os conduz a estados de 

exaustão física e mental. 

 

Eu, quando eu chego em casa, eu quero silêncio. Eu não consigo ligar uma 

TV, eu não consigo ligar um rádio. Então, eu preciso do silêncio até por isso que eu 

gosto da madrugada, porque é um horário que eu consigo produzir mais, porque a 

cidade está mais quieta, porque no dia a dia, eu estou sempre indo em ambientes 

barulhentos. A escola é barulhenta, né? Então isso cansa, desgasta. Ah, às vezes, você 

comete erros bobos, está escrevendo uma palavra, você não termina a palavra 

dependendo quão cansado você está. Esses erros começam aparecer (Paulo, 42 anos). 

 

A exposição a ruídos é um fator estressante no dia a dia dos professores. No caso do 

professor Paulo, o desgaste causado por essa situação leva à exaustão mental, fazendo que o 

docente cometa erros de escrita pelo cansaço. A exaustão mental também é reconhecida pelo 

professor Anísio. Quando perguntado se a profissão de professor da rede pública causa 

exaustão, ele respondeu: “Causa. Eu acredito que seja muito mais mental do que física” 

(Anísio, 29 anos). 

Para combater a exaustão, muitos professores recorrem a receitas próprias, como 

menciona o entrevistado Dermival Saviani. O professor se sujeita a tomar compostos minerais 

para se manter ativo, mas reconhece que só a ingestão de substâncias químicas não dá conta de 

vencer o cansaço. 

 

Causa. Tem dia que, por exemplo, tem é, eu até comentei outro dia, eu 

falei: “A única coisa que eu preciso para trabalhar é energia”. Mas tem dia que você 

acorda assim e tá com a energia no zero. Aí, cada professor tem sua receita, né? 

Tinha uma época, que tava muito na moda tomar cápsula de magnésio. Que magnésio 

é um mineral essencial, que funcionava. mas de depois de um tempo ele não funciona 

mais, porque seu corpo já supriu que precisava. Aí você vê que não era só aquilo, ele 

só melhorava é uma parte do que estava acontecendo (Dermival Saviani, 54 anos). 

 

As cobranças para encerramentos de prazos também geram exaustão e esgotamento, 

situação relatada pela professora Nísia da Floresta: “Ah causa! Principalmente, quando chega 
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final de bimestre, mas assim que a pressão aumenta, se tem que fazer, você tem que entregar é 

tudo na data estipulada” (Nísia Floresta, 31 anos). A professora ainda afirma que a exaustão 

emocional também atinge o corpo: 

 

Certamente me causa sensação de exaustão física e mental e psicológico. 

Acaba refletindo no corpo, né? Eu tenho sempre, além da epicondilite, muitas dores 

nos ombros, né, que é onde se concentra a tensão, mas eu já estou até aprendendo a 

conviver, né? Nunca acho que você molinha aqui na região dos ombros (Nise da 

Silveira, 40 anos). 

 

Observa-se que os professores se sentem de punhos atados e fragilizados, ou seja, sem 

forças vencer o problema. Ao mesmo tempo, reconhece que gostaria que fosse diferente: “Ah, 

mais mental, mental sim. Porque a gente, às vezes, tem situações que a gente se vê de pulsos 

atados, né? Não tem o que fazer e a gente gostaria que fosse diferente” (Cora, 42 anos). 

A exaustão no trabalho dos professores tende a levar o sujeito ao limite de sua 

resistência física e emocional. O professor passa a desenvolver um distanciamento pessoal e 

atitudes negativas, o que pode culminar no surgimento da Síndrome de Burnout (Silva, 2018). 

Estudos clínicos e sociais com realização em diferentes países mostram que essa síndrome é 

comum na atividade docente. Segundo tais pesquisas, a exaustão dos professores envolve 

quadros depressivos, esgotamento profissional (considerado como Síndrome de Burnout) e 

estresse pós-traumático (Araújo & Carvalho, 2009; Batista et al., 2010; Carlotto et al., 2012; 

Dalagasperina & Monteiro, 2014).  

A esse respeito, cabe destacar o relato da professora maria, que descreve uma situação 

pós-traumática: 

 

Eu acho que o grande problema aqui, que fique entre nós, [age como 

confissão e pede sigilo] eu acho que é as relações gestão, coordenação professores. 

Não sei se é pelo número de pessoas que transitam por aqui, mas eu acho muito difícil, 

né? [sinaliza com expressão de lamento]. Isso acontece assim: é como se tivesse todo 

mundo para explodir, né, e é no corredor. De repente, a gente tá aqui conversando, 

você vai ouvir uma gritaria lá em baixo. Então, isso acontece, hoje já aconteceu, né? 

E e tem dia que você quer, eu não quero. Eu quero ficar na minha. Então, é muito 

ruim. Isso existe, acontece e eu não sei te precisar o que que é. O que acontece que 

as pessoas estão assim um sufoco, sabe? Eu até imagino que possa ser, mas são vários 

fatores. Então, aluno tem, nós temos problemas com alunos. Eu mesma já tive 

problema sério o ano passado e de agressão, dele encostar o nariz no meu nariz e 

falar e cuspir no meu rosto e ele falando: “Bate na minha cara!” E eu tive que me 

controlar de uma. Eu acho que se eu fosse mais jovem, quando eu inicei, eu teria feito 

o que ele falou, mas acho que a gente mais madura, sabe, com mais experiência, você 

se contém e fica calma. Mas foi uma situação, assim, muito desagradável. Fiquei 

muito tempo ruim, mal. Não queria vir para escola. Ai, não gosto de lembrar. [fica 

com olhos lacrimejados e começa a chorar]. [silêncio e chora por seis segundos]. Foi 

difícil. [aumenta o choro]. Eu fiquei muito mal. [murmura chorando]. Eu vou te falar 

o que me deixou pior, a escola tentando, ai deixa. Não vou deixar. Sabe, eu vim 

trabalhar sete horas, preparei uma aula para dar seis aulas no dia e não pude fazer. 
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Chamei polícia sim. Enquadrei ele naquele desrespeito ao funcionário público em 

pleno exercício e fui até o fim. Dá um trabalho, fui para a delegacia fiquei até meio 

dia e vinte lá. Eu saí da minha casa para dar aula e fiquei na delegacia, fui muito 

bem recebida. Desculpa, não consigo [forte choro com falta de ar]. Eu achei que isso 

nem ia me afetar mais [murmura, chorando e puxando o fôlego]. [silêncio 

acompanhado de choro por três segundos] Você vê e afeta, não sabia que isso ia afetar 

tanto mais. Eu achei que tava passado mas não tá (Maria, 53 anos). 

 

A professora é marcada por um trauma em sua vida profissional, cujas consequências 

emocionais se manifestam mesmo após muito tempo. Esse depoimento revela o cotidiano 

desgastante e precário do docente da rede pública estadual. Ao mesmo tempo, é louvável a força 

da professora ao resistir, reconstituir-se emocionalmente e retomar o trabalho. É possível que 

essa dor emocional tenha sido reprimida para que ela conseguisse voltar às atividades, pois, 

apenas falar no ocorrido fez com que o sofrimento se manifestasse (Dejours, 2015). 

Dejours (2015) e Sigmann-Silva (2011) destacam que pelo sofrimento psíquico se 

mobilizam estratégias defensivas inconscientes, que são construídas ao longo das relações e do 

trabalho organizadas coletivamente. Entretanto, segundo Paparelli (2009), na medida em que o 

sofrimento se torna intenso e há pressão pela organização do trabalho, podem emergir dores e 

manifestações psíquicas e psicossomáticas. Alguns sintomas vivenciados nessas situações são 

ansiedade, angústia, nervosismo, preocupação, irritações, medo, impaciência, isolamento e 

dificuldades de concentração. Tais sintomas são frequentes entre os professores, como 

observado nos relatos a seguir:  

 

Sim. Esse sintoma, não todos, mas eles vão aparecendo em diferentes 

pessoas aqui. Às vezes, o sintoma desaparece depois reaparece. São sintomas muito 

frequentes do corpo docente de qualquer escola (Paulo, 42 anos). 

 

Olha, eu conheço muitos professores, inclusive eu estou e esses sintomas 

que você falou, estou sentindo. Eu tenho esses sintomas: dificuldade para concentrar. 

É, estou e sou ansioso, estou ansioso. Tenho tudo isso aí, dificuldades para dormir, 

essas coisas. Tem professor aí que está afastado com crise do pânico, que desenvolveu 

ao longo dos anos em sala de aula, professor de 25 anos, 30 anos. Eu tô a sei anos, 

né, dando aulas (Anísio, 29 anos). 

 

O fato de muitos professores já terem sofrido alguns desses sintomas ou conhecerem 

colegas que já passaram por isso denuncia o quão preocupante é a questão da saúde da classe 

docente. Os relatos continuam: “Alguns desses itens eu possuo. Ansiedade e irritação. Agora 

os colegas também, né? A gente tem muitos casos professores que, muitos problemas, uma das 

coisas que a gente mais vê é a ansiedade, depressão e irritação. Isso é constante” (Darcy, 38 

anos). 
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De acordo com os resultados desta pesquisa, um dos sintomas mais recorrentes é 

ansiedade. Os professores procuram se proteger e se isolar, fechando as portas das salas de aula 

para afastar os alunos durante o intervalo:  

 

 Principalmente a ansiedade. Tem muitos casos de professores. Por exemplo, 

aqui não porque fecha a porta da sala de aula, para não ficar nenhum aluno. Tem 

professor que quer ficar na sala de aula durante o intervalo, ou mesmo que não pode 

ficar na sala, não fica na sala dos professores, comenta muito porque não dá para 

ficar não aguenta o ambiente. Então, todos esses que você falou, temos exemplo de 

pessoas que tem esse tipo de sintomas (José, 54 anos). 

 

Esses sintomas prejudicam o processo de ensino e aprendizado e, muitas vezes, 

culminam no afastamento do professor: 

  

 Conheço vários, conheço vários. Até aqui na nossa escola, temos caso de 

professores que estão afastados desde do início do ano por licença-saúde. Desde do 

início do ano, professores que tenham aula nesta escola e não aparecem por conta de 

afastamento (Cora, 42 anos). 

 

Nossos resultados revelam que o trabalho docente é altamente estressante, 

repercutindo na saúde física e mental dos profissionais (Araújo et al., 2019).  Sobre esses 

sintomas, destaca Paparelli (2009) que um dos fatores da perda do sentido do trabalho parece 

ser o adoecer do professor. Segundo a autora: 

  

Sinais de mal-estar, angústia, desgosto, desânimo, cansaço,  desestímulo, 

tristeza... Sintomas que vão se instalando de modo insidioso, solapando o desejo  de 

ensinar, de encontrar-se com os alunos, de insistir em inventar novas formas de 

ministrar  aulas, de resistir ao fluxo de acontecimentos que deixa o profissional 

esgotado e de  sobreaviso, sempre preparado para a próxima intercorrência... Sintomas 

coerentes com aqueles apresentados pelos teóricos do Burnout, mas cuja gênese não 

pode ser entendida se  não no interior da complexidade do trabalho do professor 

(Paparelli, 2009, p. 161). 

 

Os professores reconhecem que precisam de apoio de profissionais da área de 

psicologia:  

 
Em relação à saúde do professor, eu acredito que nós deveríamos ter um 

profissional da área da Psicologia que trabalha esse lado emocional dentro das 

escola para a gente poder fazer uma terapia, algum acompanhamento, para poder 

desenvolver o trabalho. Porque durante a semana, é muita coisa, são muitas pessoas 

que a gente lida, fala, né, e isso acaba cansando a gente. Então, nós precisávamos 

ter um espaço para poder desabafar para poder dialogar com um profissional destas 

áreas para poder desenvolver um trabalho ao  longo da semana (Anísio, 29 anos). 

 

 O que falta numa escola é um psicólogo para nos ajudar, né, porque eu já já 

passei por algumas escolas. É claro, existe aquele nível assim de tensão, sabe, 
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competição, tem ego, sabe, coisas assim tal. O ambiente parece que ele é competitivo 

demais, não sei. E eu acredito que se o ambiente fosse mais agradável, acolhedor, né, 

por exemplo, das pessoas que chegam, sabe, se tivesse um acolhimento, uma uma 

coisa mais leve, eu eu acho que a gente ficaria melhor (Cecília, 58 anos). 

 

Cabe ressaltar que um dos ramos da psicologia é a escolar, que trabalha os problemas 

de âmbito social e individual no ambiente escolar, constituindo apoio essencial aos professores, 

alunos e a todos os envolvidos na comunidade escolar50.  

Ao final das entrevistas, os professores teceram alguns comentários, reconhecimentos 

e esperanças sobre a relação entre trabalho e a saúde: 

  

Acho que a saúde do professor é muitas vezes afetada por essa jornada 

extensa que ele é obrigado a seguir. Eu me considero, por exemplo, em condições 

boas de trabalho. Apesar de, né, esse ou aquele problema, eu eu trabalho bem, mas 

sei de pessoas e sei de lugares que isso não acontece, que as situações são muito 

precárias e vejo nessas pessoas os efeitos que isso traz para saúde delas. Então, eu 

acho que essa situação de ter uma jornada muito extensa de trabalhar em muitos 

lugares tem seus efeitos e a gestão do lugar e do espaço que também acaba afetando 

a saúde. Acho que quando a gente quer falar da saúde dos professores a gente tem 

que pensar na gestão dos espaços e na própria profissionalização docente (Paulo, 42 

anos). 

 

A eu acho que a gente deveria ter assim, uma, um apoio, né? Eu acho que 

seria fundamental ter um psicólogo na escola (Maria, 53 anos). 

 

Essa questão do adoecimento dos professores eu vejo como inevitável. É 

um desgaste físico e um desgaste mental muito forte, muito forte mesmo, para manter 

tudo isso funcionando, principalmente se você realmente. O que é expectativas? Você 

quer ver as coisas acontecendo. Você tem essa, essa, isso acaba gerando tensões que 

acabam gerando dores, uma má postura, né? E assim, falta de tempo e de dinheiro 

para fazer atividades que regenere o estado de espírito do professor. Então, a gente 

entra no estágio de tensão. Não é tensão a palavra correta tecnicamente falando. 

Stress, um estado de stress crônico. Eu vejo muito de nós, eu me sinto num estado de 

estresse crônico. A gente não se consegue se recuperar, o tempo para se recuperar 

dos desgastes com os estudantes é muito grande e aí, porque né trabalhar dois, três 

turnos seguidos no mesmo dia, por exemplo, dificulta muito (Darcy, 38 anos). 

 

Eu penso que se a gente tivesse uma carga horária menor, com salário 

mais digno. E, assim, a gente poderia, meu ponto de vista, a gente poderia, assim. 

para melhorar a saúde professor (Anália Franco, 47 anos). 

 

Através de nossos resultados, fica evidente que as condições de trabalho dos 

professores da rede pública do estado de São Paulo são precárias e levam os docentes ao 

 
50 O psicólogo educacional tem a atribuição de estudar e intervir no comportamento humano no contexto da 

educação. Um de seus principais objetivos é o desenvolvimento de todos aqueles que estão inseridos nesse cenário. 

Esse profissional é um agente fundamental para proporcionar o desenvolvimento dos estudantes, professores e 

demais pessoas envolvidas no contexto da escola.  
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adoecimento. Essa situação se agravou ainda mais com a pandemia da COVID-19, o que será 

discutido na seção a seguir. 

 

6.6 Trabalho e saúde dos professores na pandemia da COVID-19 

 

 Quando foi pensado o projeto desta pesquisa, as condições de trabalho dos professores 

já eram graves por conta de mudanças que vinham ocorrendo há décadas e que se acentuaram 

com a reforma trabalhista e previdenciária. No entanto, no momento da finalização desta 

pesquisa, mais um desafio foi imposto aos professores: com a pandemia da COVID-19, o 

trabalho a distância precisou ser implantado, constituindo um fator a mais de desgaste e 

precarização do trabalho dos professores.  

No final de 2019, o mundo recebeu a notícia sobre um novo vírus com potencial 

pandêmico, que surgiu na província de Wuhan, na China. Naquele momento, apareciam os 

primeiros sintomas do que viria se tornar esta grande pandemia, alterando completamente 

ordem social e instituindo novas formas de socialização entre as nações, o que impactou 

diretamente diversos âmbitos da vida social (Pereira, Santos, & Mamenti, 2020). 

Já no Brasil, a situação começou a ter destaque em fevereiro de 2020. A partir de então, 

se instaurou um clima de tensão no país com sucessivas notícias de casos confirmados da 

doença. Os casos de contágio alastraram-se por toda a sociedade brasileira e a situação afetou 

também as escolas públicas e privadas, que precisaram suspender as atividades presenciais, em 

16 de março de 2020, na tentativa de conter o avanço da doença. Em seguida, as empresas 

também suspenderam as suas atividades, mantendo em funcionamento apenas os serviços 

essenciais, de modo que o país entrou em isolamento social. 

Nesse contexto, o Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de 

Educação emitiu o Parecer CNE/CP n. 5/2020 sobre a “reorganização do Calendário Escolar e 

da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19” (CNE/CP n. 5, 2020, p. 1). O 

documento destaca ações a serem desenvolvidas nas escolas por meio de atividades remotas, 

para as quais o Governo do Estado de São Paulo disponibiliza plataforma específica, através de 

aplicativo para celular, como relata a professora Cora: 

 

Durante a pandemia, a rede estadual de ensino adotou uma plataforma 

que dispõe de um aplicativo para celular (CMSP), de canais no youtube e TV 

Multicultura. Através desses canais, os alunos devem acompanhar as aulas 

diariamente nos horários pré definidos para cada disciplina. Nós, professores, 

postamos atividades semanais para os alunos de acordo com as aulas remotas. Os 
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alunos podem acompanhar essas atividades na página do facebook da escola e nos 

grupos de WhatsApp das salas. (Cora, 42 anos).  

 

A já precária situação de trabalho vivenciada pelos professores piorou com a pandemia 

de COVID-19. O parecer exige novas adaptações dos professores, que devem praticar o ensino 

remoto via “home office” com os recursos que possuem em casa. Assim, o docente, já 

desgastado e exausto, acumulou mais funções: viu-se obrigado a aprender a utilizar as mídias 

sociais e outras tecnologias para desenvolver seu trabalho remotamente. No caso das mulheres, 

essa situação foi ainda pior, pois, além das atividades da docência, as professoras acumularam 

as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos, o que resultou em maior exaustão física e 

mental e mais acidentes domésticos. Foi necessário muito equilíbrio para conciliar os afazeres 

domésticos e o ensino remoto, situação para a qual não se encontravam preparadas. 

Segundo Morales (2020, on-line): 

 

Com as suspensões das aulas, muito se fala do uso das tecnologias para 

ensino e aprendizagem como uma forma de reparação dos danos aos alunos. Aulas a 

distância e plataformas digitais são mais palpáveis quando se trata de ensino superior, 

já que muitas faculdades já usam diferentes mídias. “Na educação básica, o problema 

é um pouco maior, porque as escolas não estão preparadas e rapidamente devem 

encontrar uma forma de introduzir e se adaptar às novas tecnologias. Mas não é 

possível”, ressalta Casagrande.  

Além disso, na educação infantil e no ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, 

é muito difícil as crianças trabalharem sozinhas, elas precisam de acompanhamento e 

tutoria. O ensino a distância da maneira que conhecemos não é possível.  

Fora da escola, mais um problema: para medidas tecnológicas serem 

efetivas todos os alunos precisam do acesso à internet. Infelizmente, essa não é a 

realidade brasileira. Segundo a pesquisa TIC Domicílio, realizada em 2018, mais de 

30% das casas não têm nem sequer acesso à internet, em geral as mais pobres. 

 

Diante das suspensões das aulas e exigências do ensino remoto com atividades 

síncronas e assíncronas, foi exigido dos professores a adaptabilidade para a utilização de 

tecnologias. A dificuldade foi maior para os docentes da rede estadual de ensino, que não 

dispunham das tecnologias necessárias (Morales, 2020). Para se adaptar à situação, o professor 

precisou dispor de mais tempo para cumprir as novas atividades que se acumulavam às antigas.  

Dado o contexto da pandemia e, sabendo-se que o ensino remoto afetaria o trabalho e 

a saúde do docente, foram realizados novos contatos com os participantes desta pesquisa em 

outubro de 2020. Os docentes foram questionados sobre sua atual situação de trabalho e saúde 

no contexto da pandemia. Por motivos de cuidados sanitários, respeitou-se o distanciamento 

social e as respostas dos professores foram colhidas através da ferramenta Google Forms on-

line.  
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Os contatos iniciais com os docentes foram realizados por celular, de modo que 

nenhum professor foi exposto a risco de contágio por participar desta pesquisa. Os formulários 

foram encaminhados via e-mail, estipulando-se o prazo de 15 dias para respostas. Após esse 

período, foram obtidas apenas duas respostas. Esse pequeno número de adesão possivelmente 

pode ser explicado pela falta de tempo dos professores, que se encontravam com excesso de 

atividades, devido ao ensino remoto.  

A seguir, são apresentados os relatos colhidos durante a pandemia. Paulo comenta que 

as adaptações do ensino devido à pandemia têm exigido mais tempo dos professores, 

aumentando ainda mais a exaustão: 

 

O trabalho docente ficou mais árduo por requer mais tempo para dar conta 

das interações que se tornaram mais individualizadas. Resumindo: o trabalho tornou-

se mais exaustivo. Se por um lado, ficar em pé o dia todo era cansativo, por outro 

lado, ficar várias horas sentado junto ao computador também exige muito do nosso 

corpo (Paulo, 42 anos). 

 

O professor também relatou que sente falta de apoio psicológico e que a pandemia 

agravou mais ainda seus problemas de saúde: 

 

Eu sinto dores de cabeça com maior frequência, dores nas costas e na 

região lombar. Sinto minhas pernas inchadas após longos períodos no computador. 

O tempo sempre muito curto (ou a dificuldade de organizar o tempo) levou à uma 

alimentação menos saudável e a ganho de peso. Sinto que falta cuidados com a saúde 

psicológica de professores e alunos. Apesar das notícias de que o governo contrataria 

psicólogos para atender a comunidade escolar, não houve amparo ou apoio para 

ninguém. Percebi muito medo, angústia, desinformação, fome, precarização do 

trabalho, desemprego entre as pessoas que formam a comunidade escolar (Paulo, 42 

anos). 

  

Com pouco ou nenhum preparo prévio, os docentes precisaram dominar tecnologias que 

antes não utilizavam, na tentativa de levar o ensino remotamente aos alunos. Entretanto, havia 

dificuldade de acesso por parte dos estudantes, como relata Cora: “As adaptações foram, 

basicamente, o ensino remoto visando alcançar o maior número possível de alunos, 

considerando que a nossa clientela é muito carente e há muitas dificuldades no acesso às essas 

novas tecnologias” (Cora, 42 anos). 

Pereira et al. (2020) comentam sobre algumas dessas dificuldades: 

 

 Sabemos que a educação e os educadores atualmente atravessam dias de 

obscuridade, tanto no que diz respeito a completa ausência de protocolos, diretrizes, 

políticas, formações, e destinação de recursos públicos capazes de suprir as novas 

demandas inerentes a este contexto pandêmico, quanto pela inexistente estrutura 

adequada à implementação desta nova metodologia de ensino. Tais complicadores 

ressoam diretamente na conjuntura de oferta e acesso deste ensino remoto à população 
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brasileira, em especial, nas periferias e classes sociais mais pobres, de modo a 

escancarar e acentuar o cenário de desigualdade e disparidades já existentes na 

Educação oferecida em nosso país (p. 30). 

 

O acúmulo de novas funções com o ensino remoto afeta diretamente a saúde dos 

professores, gerando situações de dores físicas e emocionais, o que exige dos docentes algumas 

adequações para tentar minimamente amenizar o impacto. É o caso da professora Cora: 

“Particularmente não acho que o ensino remoto tenha a mesma eficiência do ensino presencial. 

Prefiro estar em sala de aula com os alunos. Minha rotina de trabalho foi prejudicada nesse 

sentido e consequentemente, a saúde também precisou de adequações” (Cora, 42 anos). 

Uma pesquisa atual apresenta dados relevantes sobre as condições do trabalho remoto 

no setor educacional. Com o objetivo de analisar as condições de trabalho em razão da mudança 

do trabalho presencial para o remoto, o estudo contou com pesquisadores do Grupo de Estudos 

Trabalho e Sociedade (GETS-UFPR) e da Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar 

da Reforma Trabalhista (REMIR). A pesquisa foi aplicada por meio de um questionário 

eletrônico através da plataforma Google Forms, composto por 37 perguntas, que foram 

respondidas ao longo do mês de agosto de 2020 por 906 trabalhadores do setor de educação do 

Brasil, dos quais 95,8% eram professores (Bridi et al., 2020). 

Os resultados revelaram que os professores tiveram um aumento de 44,3% de trabalho, 

dedicando mais de oito horas por dia à atividade docente durante a pandemia. Mais de 70% dos 

professores indicaram dificuldades de realizar o trabalho remoto, principalmente devido à 

demanda por novas habilidades e conhecimentos, ausentes na dinâmica cotidiana das aulas 

presenciais. Dentre as dificuldades apontadas, 53% dos pesquisados apontaram para o fato de 

receberem demandas de trabalho em qualquer horário e dia da semana, inclusive fins de semana 

e feriados (Bridi et al., 2020). Segundo os pesquisadores: 

 

Os pontos negativos dessa modalidade de trabalho estão conectados com 

aspectos como falta de interação social com os colegas de trabalho e alunos; 

apagamento das fronteiras entre vida familiar e atividade profissional, com a 

consequente invasão do tempo de trabalho para o tempo de não trabalho, processo que 

se concretiza por meio de dinâmicas como receber demandas de trabalho em qualquer 

horário e dia da semana, inclusive nos fins de semana e feriados, somada ao acúmulo 

das atividades domésticas com as atividades do trabalho; a falta de equipamento 

adequado ou modernos, bem como a dificuldade em atuar por meio do computador e 

aplicativos de software também despontam como características negativas que o 

trabalho remoto/home office assume no contexto da pandemia para esse coletivo de 

trabalhadores (Bridi et al., 2020, p. 28). 

 

Os obstáculos enfrentados pelos professores devido à  pandemia se estenderam ao 

longo de 2020 com reflexos na saúde da categoria. Ainda persistem situações específicas de 
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atividades remotas com recuperações de alunos, que se iniciaram em fevereiro de 2021. No 

momento, busca-se organizar uma retomada para o formato presencial, com restrições e 

adequações, envolvendo os cuidados necessários para evitar o contágio pelo novo Coronavírus.  

As mudanças nas escolas e nos processos laborais dos professores devido à pandemia 

resultaram em sobrecargas e exaustão física e mental, agravando a situação de precarização do 

trabalho docente. As escolas exigiram uma rápida e intensa mobilização dos professores com 

vistas ao uso imediato de novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e adaptações 

de forma brusca para adotar novas estratégias pedagógicas (Araújo et al., 2019; Camacho, 2020; 

Silva; Estrela; Lima, & Abreu, 2020; Souza et. al., 2021).  

As mudanças levaram o trabalho presencial para o home-office e o teletrabalho, 

gerando nos professores o desafio da conciliação – em um mesmo espaço e tempo – das vidas 

profissional, familiar e doméstica. Para as professoras que já cuidavam dos filhos, a situação se 

agravou: além desses pesados desafios, ficaram reféns da educação dos próprios filhos de forma 

remota em casa.  

Com a pandemia, a classe docente se viu obrigada a organizar seu próprio ambiente e 

recursos necessários para o trabalho, adquirindo computadores, câmeras, equipamentos de som 

e internet, sem auxílio financeiro dos empregadores, cenário que remete à uberização do 

trabalho docente (Camacho, 2020; Gazca-Herrera, 2020; Souza, 2021). Antunes (2018) alerta 

sobre o cotidiano do cyberproletariado ou infoproletariado, que fez desmoronar a separação 

entre o tempo dentro e fora do trabalho, situação que gera um sentimento de permanente 

dedicação ao labor, sem tempo para outros aspectos da vida humana, como lazer, descanso e 

alimentação. 

As adaptações para o trabalho remoto dos professores geraram fragilidades na relação 

pedagógica e no processo de ensino e aprendizagem entre os professores e alunos (Palhares, 

2020). Nas experiências com as plataformas on-line, são inegáveis as dificuldades em lidar com 

o contato permanente por tela, que interfere na concentração e interação entre as partes para a 

construção do vínculo. A situação se agrava, na medida em que os estudantes não interagem e 

permanecem com as câmeras desligadas, dificultando o contato entre professor e alunos. As 

aulas remotas, que às vezes estão lotadas ou esvaziadas, com pouca ou nenhuma participação, 

geram desgaste emocional aos professores, prevalecendo um senso de perda de qualidade da 

formação (Souza, 2021). 

Além disso, o contato entre os colegas de trabalho, tão comum nas escolas, foi 

substituído por encontros on-line, voltados para assuntos predominantemente profissionais, 

como planejamento de atividades ou resolução de problemas. A ação e os elementos nesse tipo 
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de relação podem impactar na saúde dos trabalhadores, visto que a redução da sociabilidade 

pelo trabalho pode gerar enfraquecimento das forças protetoras e das redes de apoio, produzindo 

maior risco de sofrimento físico e mental (Antunes, 2018; Antunes & Praun, 2015).   

A adaptação dos professores para o home-office gerou maior pressão das escolas por 

maior produtividade. Em reportagem do Jornal Folha de São Paulo, um professor relatou 

sobrecarga de trabalho e o excessivo tempo frente diante do computador e do celular (Palhares, 

2020). De fato, a pandemia trouxe aos professores um aumento das metas, cobranças, reuniões 

de planejamento, metodologias ativas, gravação de vídeos, atendimento aos pais ou estudantes 

por meio de ferramentas ou aplicativos, como Whatsapp, Google Meet, Zoom e Teams, a 

qualquer momento do dia ou da noite. Essas demandas resultaram em intensificação das horas 

de trabalho não remuneradas, sobretudo entre os professores do ensino privado (Souza, 2021). 

Com o ensino remoto e o home-office, houve mudanças e adaptabilidades na 

supervisão do trabalho docente por parte dos gestores, que também intensificaram seus 

trabalhos. O uso das TICs tornou possível a geração de mecanismos de controle docente, como 

verificar o conteúdo das aulas gravadas, conferir a assiduidade, atividades postadas, avaliações 

concluídas, ou ainda entrar nas salas de aula on-line de professores sem aviso prévio (Souza, 

2021). Além da supervisão mais intensa por parte de seus superiores, os docentes também 

passaram a sofrer maior fiscalização dos pais e alunos. Houve aumento significativo de queixas 

de exposição indevida de imagem do professor e da censura de conteúdos científicos 

transmitidos em aulas on-line, fomentada pelo atual contexto político-social no país (Souza, 

2021).  

Os problemas enfrentados pelos professores são reflexos da desvalorização histórica 

do docente, do desmantelamento de direitos no trabalho, do crônico problema da violência nas 

escolas e dos discursos de deslegitimação do papel do professor por parte de figuras políticas 

da atualidade. No contexto pandêmico, é inegável que a saúde dos professores foi afetada 

negativamente. Problemas osteomusculares e cardiovasculares, distúrbios da voz, problemas 

oculares, transtornos mentais de depressão, ansiedade, estresse, esgotamento e a Síndrome de 

Burnout representam um antigo problema enfrentado pelos professores (Araújo et al., 2019; 

Assunção & Abreu, 2019; Deffaveri; Mea, & Ferreira, 2020; Dias & Silva, 2020; Santos, 

Espinosa, & Maicon, 2020). Com a pandemia de COVID-19, estudos apontam piora 

significativa das condições da saúde mental dos professores, com aumento dos sintomas 

depressivos, ansiedade, estresse, distúrbios do sono e apetite (Souza, 2021; Wang & Wang, 

2020).  
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Após um ano e seis meses de pandemia da COVID-19 no Brasil, com mais de 542.000 

óbitos acumulados e com 4.000 mortes diárias em abril de 2021 pela doença no país 

(Coronavírus Brasil, 2021), as escolas do estado de São Paulo já retomaram suas atividades 

presenciais, conciliando-as com aulas on-line, ação denominada como “ensino híbrido”. Vale 

destacar que parte massiva dos professores ainda não foi vacinada no país. Além disso, as 

instituições de ensinos permanecem desprovidas de estrutura e organização coerentes com as 

recomendações internacionais de retorno ao ensino presencial (UNESCO, 2020). 

Reportagens nacionais denunciam os problemas enfrentados pelos professores, 

destacando que alguns estados adotaram o ensino híbrido, ignorando que os estudantes podem 

ser vetores de transmissão e desconsiderando a falta de infraestrutura necessária para o retorno 

dos alunos e professores nas escolas públicas. Outro ponto relevante é a denúncia dos 

professores com relação aos obstáculos e dificuldades frente ao ensino híbrido: os docentes 

relatam que essa modalidade, que consiste na junção de atividades on-line e presenciais, gera 

sobrecarga e compromete o processo de ensino e aprendizagem (G1, 2021; Tenente, 2021). 

Outras reportagens (BBC, 2021; Nascimento, 2021) denunciam casos de óbitos de 

professores que contraíram a COVID-19 após terem retornados às aulas presenciais. A família 

de um dos professores que vieram à óbito pela doença relatou que o docente era contra o retorno 

das aulas presenciais, pois a instituição não oferecia a infraestrutura necessária para um trabalho 

seguro. Antes de falecer, o professor chegou a relatar aos familiares que tinha medo de voltar a 

trabalhar presencialmente (Nascimento, 2021). 

Por se tratar de uma questão muito recente, ainda faltam estudos científicos robustos 

que apontem os efeitos do retorno ao trabalho presencial na morbidade e mortalidade de 

professores. Porém, sindicatos da categoria têm denunciado essa realidade, apontando os 

números de adoecimento e mortes dos professores por COVID-19 (APEOESP, 2021; FEPESP, 

2021). Até 30 de junho de 2021, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de 

São Paulo (APEOESP) computou 2.715 casos de contaminação de professores e alunos nas 

escolas, com um total de 103 óbitos (APEOESP, 2021). 

A classe trabalhadora dos professores necessita de mobilização constante em prol da 

educação, sendo necessário denunciar a exploração do trabalhado e adoecimento, situação 

agravada pelo cenário pandêmico. Há necessidade de monitoramento constante da saúde desses 

profissionais, sobretudo com relação ao retorno às aulas presenciais. Ao mesmo tempo, é 

necessário reconhecimentos e valorização do trabalho dos profissionais da educação.  A 

situação atual dos professores pede a adoção de novas estratégias com construções 
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participativas e democráticas em caráter de denúncia e principalmente de transformações no 

contexto educacional.   

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo investigou as relações entre o trabalho e os problemas de saúde relatados 

pelos professores da rede pública do estado de São Paulo. A pesquisa foi realizada com docentes 

da rede pública estadual de Ribeirão Preto/SP, retratando-se o contexto laboral desses 

profissionais, bem como as relações entre trabalho e saúde dessa classe de trabalhadores. Por 

meio de entrevistas, observações diretas e de um referencial teórico metodológico, foi possível 

verificar como as condições de trabalho afetam negativamente a saúde dos professores, 

lançando alguma luz sobre esse fenômeno social. 

Nossos resultados mostraram que as condições de trabalho dos professores são 

precárias e desgastantes, levando-os ao adoecimento. Isso também se repete em outros países. 

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa, observa-se que essa 

situação já vem ocorrendo há décadas, como demonstraram estudos acadêmicos anteriores, 

tendo se acentuado devido às reformas trabalhistas e previdenciárias, o que deixou os 

professores ainda mais vulneráveis.  

A presente pesquisa e os estudos anteriores sobre o tema chamam a atenção para a 

dimensão do problema de saúde que assola a categoria dos professores da rede pública. Os 

indicadores levantados através de nossos resultados podem ser utilizados para se pensar 

soluções que amenizem a precarização da docência. Por ser um tema de elevada complexidade, 

ainda são necessárias pesquisas futuras para maior aprofundamento de alguns aspectos da 

relação entre saúde e trabalho dos professores. 

Atualmente, assiste-se à crescente desvalorização dos docentes, que compõem uma 

das maiores categorias de trabalho no Brasil. Ao mesmo tempo, há um aumento alarmante de 

professores adoecidos física e emocionalmente, situação diretamente relacionada à organização 

do trabalho, sobrecarga, exaustão, ritmo intenso, novas exigências e cobranças excessivas que 

assolam a categoria.  

No processo laboral, as subcategorias que classificam os professores por letras 

refletem nas diferenças salariais, nos benefícios e nas atribuições de aula desde o ingresso na 

carreira. Essa categorização diferencia docentes concursados e com pontuações altas dos 

demais professores, que se enquadram em categorias inferiores. A diferença não é só salarial; 

estende-se ao campo social, uma vez que os benefícios e escolhas de local de trabalho são 
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distintos e prevalecem durante todo o período do ano letivo ou até que se permitam o 

remanejamento e novas atribuições. O processo laboral, que classifica os professores por letras, 

exige mobilidades físicas e mentais, além de novos desafios e tarefas, exigências essas que 

avançam para além da sala de aula. De acordo com os relatos, muitos não dão conta dessas 

situações, enfrentando inclusive problemas sociais dos alunos e conflitos no ambiente escolar. 

Diante a atual conjuntura, com as mudanças pela reforma trabalhista atingindo 

diretamente essa categoria com perdas de direitos, o cenário de precarização do trabalho tende 

a se intensificar ainda mais. Os professores atualmente contratados pertencem à categoria “O”, 

que não oferece as mesmas garantias do professor concursado. O professor é contratado com 

baixa remuneração, agravando as condições do trabalho precário, somadas à falta de materiais 

e recursos para o desenvolvimento do ofício de ensinar. Em alguns casos, como demonstrado 

nos resultados deste estudo, os professores gastam do próprio salário – que já é baixo – para 

comprar materiais para o desenvolvimento de suas aulas e atividades com os alunos. 

Ao compreender o processo de trabalho dos professores e analisando as práticas 

individuais e coletivas, foi possível perceber há uma fragilidade no vínculo entre os pares e uma 

visível falta de organização interna nas equipes de trabalho, refletindo na falta de autonomia 

para os professores desenvolverem suas atividades. A categoria, fragmentada e classificada por 

letras, tem suas relações sociais fragilizada, tornando-se mais vulnerável, uma vez que o 

professor não tem condições de fortalecer essas relações através de suas próprias ações. Segue-

se, assim, o que está determinado, sem flexibilização e sentido. Algumas das declarações 

colhidas neste estudo representam a alienação do trabalho dos professores, elevando o contexto 

laboral a situações alarmantes de desgaste físico e mental. 

A análise dos dados empíricos foi realizada por meio do conceito de categorias e 

classificações (Minayo, 2014), separando-se os resultados em categorias analíticas e empíricas. 

Com o auxílio do programa Atlas.ti, foram realizadas correspondências entre as categorias 

analíticas, operacionais e empíricas a partir do discurso dos participantes, gerando resultados 

robustos que mostraram que saúde dos professores é negativamente afetada pela atividade 

docente.  

Os resultados também demonstraram que as condições de trabalho dos professores da 

rede pública do estado de São Paulo são precárias, gerando traumas, dores, além de cansaço 

físico e mental. Foi possível concluir que o trabalho dos professores vem sofrendo um processo 

de precarização, que afeta a saúde destes profissionais. Os dados analisados também 

comprovaram a desvalorização social da categoria, que há tempos sofre por falta de 

reconhecimento social. 
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Há falta de apoio nas escolas por parte de psicólogos e assistentes sociais. Isso faz com 

que alguns professores assumam o papel de mediadores para resolverem conflitos, função que 

não pertence à classe docente, mas que é cumprida visando melhores ganhos salariais para 

complementar a baixa renda que recebem.  

Os relatos também evidenciaram que há um desejo de se desenvolver trabalho em 

equipe, mas as dificuldades de articulação entre os membros da mesma categoria emergem 

como barreira na comunicação. Embora exista o discurso do trabalho em equipe, as condições 

concretas e o ambiente de trabalho não permitem que isso ocorra.  

É necessária extrema atenção em relação aos professores para que estes obtenham 

melhores salários, reconhecimento, valorização social e benefícios. Ao mesmo tempo, a 

situação exige adequações do ambiente escolar e nas relações entre os pares, coordenadores e 

direção. Vale ressaltar que é essencial que a escola disponha de profissionais qualificados, como 

psicólogos e assistentes sociais, que possam dar apoio aos professores e alunos e ajudar na 

solução de conflitos.  

 A escola não acompanhou o processo de evolução do contexto social, o que pode ser 

observado pela falta de adequação predial, cores inadequadas das paredes, falta de higiene, 

limpeza e materiais que otimizem o processo de ensino e aprendizagem. Essa situação permeia 

a maioria das escolas, afetando diretamente a qualidade do ambiente escolar e o bem-estar 

psicossocial das pessoas que o frequentam. 

Todos esses fatores negativos, evidenciados através de nossos resultados, levam à 

perda da qualidade na educação e desvalorização social. A mesmo tempo, essas perdas 

constituem elementos de destaque nas relações sociais, com contribuição negativas para a 

formação dos alunos e em relação ao ensino e aprendizagem. Os resultados demonstram que a 

escola se tornou burocrática e meramente produtiva, perdendo suas características e foco no 

processo ensino e aprendizagem, uma vez que a autonomia do professor foi extraída no campo 

real da sua atuação de ensinar (Heloani & Piolli, 2012). 

Foi possível observar que a prática dos professores está descontextualizada, alienada 

e sem potencial transformador, devido à atual situação em que se encontra a educação. O desejo 

pela mudança emergiu nas falas de alguns entrevistados, mas a alienação pelo trabalho e o 

desgaste desses trabalhadores os deixam sem ações. Assim, os docentes acabam por aceitar o 

que está posto, aumentando cada vez mais sua carga de trabalho, que é parcialmente cumprida 

em casa, nos horários e dias que deveriam ser destinados ao lazer e ao descanso.  
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Os discursos analisados nesta dissertação também chamam a atenção pelo uso de 

termos empresariais, enraizados na fala dos professores. Isso indica que há uma introjeção de 

práticas da administração empresarial na categoria, uma vez que o vocabulário empresarial foi 

usado naturalmente por alguns dos entrevistados. A escola tem sido vista como uma empresa, 

que visa maior produtividade a qualquer custo. Entretanto, a educação não pode ser colocada 

no rol de mercadorias, pois o processo de ensino exige troca de conhecimentos práticos e 

intelectuais na formação do desenvolvimento humano, sendo necessárias habilidades 

específicas e tempo para formação. 

O uso dos termos organizacionais faz com que a educação perca seu valor de 

construção de saberes, relações sociais e seus princípios, sendo considerada meramente como 

uma mercadoria. Aceitar essa condição para educação é inconcebível, pois transforma os 

professores em antigos trabalhadores do processo manufatureiro, explorados exaustivamente 

para que haja um aumento na produção. A escola é o berço da ciência e o espaço da construção 

de saberes pela liberdade de cátedra. Há de se respeitar a educação pelos seus princípios de 

formação holística dos alunos envolvendo o ensino e aprendizagem e os cuidados relativos à 

formação do sujeito, que deve adquirir as competências necessárias para o seu 

desenvolvimento. 

É importante ressaltar ainda que toda essa precarização da classe dos professores foi 

agravada com a chegada da pandemia da COVID-19, no início de 2020. A situação exigiu ainda 

mais dos professores, deixando a categoria exaurida no trabalho, agravando ainda mais seus 

problemas de saúde. Vale lembrar também que vidas foram perdidas, uma vez que os 

professores foram expostos ao contágio devido ao retorno das aulas presenciais. Trata-se de 

uma triste realidade vivenciada nos últimos meses pelos professores, que se sentem cada vez 

mais acuados diante de tantos retrocessos e desvalorização por figuras políticas da atualidade.  

Por fim, os resultados deste estudo revelaram que o trabalho afeta negativamente a 

saúde dos professores da rede pública do estado de São Paulo, devido à precarização vivenciada 

por uma das maiores categorias de profissionais do Brasil. Nesse sentido, é preciso mobilização 

política e social para reconhecimento e valorização desses trabalhadores, com ações concretas, 

participativas, democráticas e transformadoras da realidade em que se encontram. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Meu nome é Carlos Eduardo Cervilieri e sou mestrando do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (FFCLRP-USP) sob a orientação da Profa. Dra. Vera Lúcia Navarro, socióloga e 

professora da FFCLRP-USP. Você está sendo convidado a participar de minha pesquisa na 

modalidade de mestrado intitulada “Saúde dos professores da rede pública de ensino: relações 

com o ambiente de atuação profissional e o sentido do trabalho”. Como responsável pela 

pesquisa, apresentarei a você o termo para obtenção do consentimento. 

 O objetivo desta pesquisa é investigar os problemas de saúde relatados pelos 

professores, estabelecendo relações com a atuação profissional, intentando analisar variáveis 

preditoras do ambiente de trabalho (condições do ambiente, relações existentes, tarefas e 

metas), relacionadas às características da clientela (perfil Sociodemográficos e características 

psicossocial) e em relação aos problemas de saúde. 

 Caso esteja de acordo, você participará de alguns encontros comigo. Nesses encontros, 

inicialmente você irá participar de uma entrevista, a sós comigo, em que iremos conversar sobre 

sua experiência e percepção da saúde e o ambiente de trabalho. Essa entrevista permitirá que 

você fale de sua experiência e que eu lhe faça algumas perguntas de aprofundamento e 

esclarecimento, a fim de alcançar o objetivo do meu estudo. Dessa forma, é possível que seja 

necessário mais de um encontro para a realização dessa conversa. Serão oferecidos 

esclarecimentos antes, durante ou após a realização a pesquisa. 

 Durante esses encontros, pretendo realizar a gravação de nossa conversa em áudio, com 

a finalidade de garantir que nada do que você me disser passará despercebido ou será esquecido. 

Para tanto, também preciso de sua autorização por escrito, mostrando que está de acordo com 

a gravação. Ao consentir, você também concordará com o fato de que o áudio da gravação seja 

transcrito e que o material produzido possa ser utilizado por mim, exclusivamente para fins de 

pesquisa, preservando os valores éticos quanto aos dados fornecidos, de acordo com as 

diretrizes que regem a realização de pesquisas com seres humanos. Manterei guardada essa 

gravação por um período de até cinco anos. 
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 Necessito de sua colaboração, mas você precisa estar ciente de que sua participação é 

inteiramente voluntária e não lhe trará nenhum tipo de benefício direto, como remuneração ou 

outra vantagem especial. Não haverá nenhuma forma de reembolso ou ressarcimento, já que 

você não terá nenhum gasto com a participação na pesquisa. Em caso de despesas eventuais e 

não previsíveis, o pesquisador se compromete a ressarcir o participante. Além disso, fica-lhe 

assegurada total liberdade de desistir de participar do estudo e se retirar da pesquisa a qualquer 

momento em que desejar fazê-lo, quando não mais interessado ou disposto a prosseguir 

colaborando, sem que isso implique qualquer prejuízo ou acarrete alguma penalidade, represália 

ou constrangimento à sua pessoa.  

 Mesmo não correndo nenhum risco previsível em participar desta pesquisa, alguns 

conteúdos abordados podem trazer algum tipo de desconforto psicológico. Caso isso aconteça, 

você poderá conversar comigo, que sou psicólogo, ou poderá ser encaminhado para 

acompanhamento especializado. Conforme as leis vigentes no país, como participante da 

pesquisa, você tem direito à indenização, caso ocorra dano decorrente de sua participação neste 

estudo, por parte do pesquisador e das instituições envolvidas nas diferentes fases desta 

pesquisa.  

 As informações que você me fornecer poderão ser apresentadas em eventos científicos 

e publicadas em periódicos científicos, porém sempre mantendo seu anonimato, de modo que 

sua identidade será preservada.  

 Caso você tenha eventuais dúvidas em relação a questões éticas do meu projeto, você 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, localizado na Avenida Bandeirantes, 3900 – Bloco 

01 – Sala 7- Prédio da Administração FFCLRP/USP 14040-901 – Ribeirão Preto – SP - Brasil, 

pelo telefone (16) 3315-4811 / Atendimento de 2ª a 6ª das 13h30 às 17h30 e/ou pelo e-mail: 

coetp@ffclrp.usp.br/homepage: http://www.ffclrp.usp.br  

 Considerando o que foi explicado acima, declaro que: 

 Fui informado(a) de que a minha participação nesta pesquisa é inteiramente voluntária, 

podendo ser interrompida a qualquer momento, sem que isso possa acarretar qualquer tipo de 

consequência para mim. Estou ciente de que minha participação será registrada por meio de 

gravação de áudio, no que consinto voluntariamente, desde que as gravações sejam utilizadas 

com objetivos de pesquisa. Estou ciente de que a divulgação do material produzido irá 
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resguardar meu anonimato. Estou ciente também de que todo o material derivado de minha 

colaboração será utilizado com objetivo exclusivo de pesquisa e que serão tomados os demais 

cuidados éticos necessários para preservar meus direitos à intimidade e dignidade pessoal. Fui 

informado(a) ainda de que o pesquisador responsável por este projeto poderá realizar 

apresentações em eventos científicos, bem como publicar os resultados deste estudo em 

periódicos científicos, respeitando-se os limites éticos aqui afirmados.  

 Considero que fui esclarecido(a) em minhas dúvidas a respeito deste estudo e estou 

informado(a) de que tenho a disponibilidade do pesquisador para prestar esclarecimentos em 

relação a eventuais dúvidas que possam surgir no decorrer da pesquisa. Também estou ciente 

de que terei acesso aos resultados deste estudo após sua conclusão, caso eu tenha interesse, e 

que posso retirar minha concordância em qualquer etapa da pesquisa.  

 Considerando o exposto, aceito participar voluntariamente deste estudo.  

          Ribeirão Preto, ......... de ........................ de 2018. 

 

Assinatura do(a) participante_______________________________________________ 

______________________________ 

Carlos Eduardo Cervilieri 

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Psicologia da FFCLRP-USP 

Telefone: (16) 99394-5414  e-mail: carloscervilieri@gmail.com 

 

______________________________ 

Profa. Dra. Vera Lúcia Navarro 

Professora Associada do Departamento de Psicologia da FFCLRP-USP 

Orientadora da pesquisa 

Contato 

Pesquisadores-responsáveis: (16) 99394-5414 (Carlos Eduardo Cervilieri), de 2ª a 6ª feira, das 

8 às 17 hora. E-mail: carloscervilieri@gmail.com 

Ou (16) 99711-7789 (Vera Lúcia Navarro), de 2ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas. E-mail: 

vnavarro@usp.br 

 

 

mailto:vnavarro@usp.br
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 
 

PARTE I 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Sexo: 

4. Filhos: 

5. Estado Civil: 

6. Escolaridade: 

PARTE II 

O AMBIENTE DE TRABALHO 

1. Como foi a escolha para ser professor ou professora e quando isso aconteceu? 

2. Como é no seu trabalho em relação a suas próprias decisões, a ordem da realização das coisas e 

planejamento das suas tarefas?  

3. Há autonomia para iniciativas pessoais no ambiente de trabalho e decisões próprias para a 

realização das tarefas?    

4. Trabalha em quantas escolas? Se trabalha mais de uma, por qual motivo?  

5. Fale sobre o processo de atribuição de aulas e qual a sua opinião sobre a forma como é feito? 

6. Como prepara suas aulas e em qual momento isso é realizado? 

7. Além das aulas que prepara e ministra, há outras atribuições? Se sim, quais são elas? 

8. Qual a quantidade de alunos você atende por sala de aula e como é a metodologia para atender?  

9. Você atende alunos com necessidades especiais? Se atende, como é o atendimento para esses 

alunos? 

10. Já sofreu ou sofre agressão moral ou física dos alunos, gestores e colegas de trabalho?  

11. O professor possui metas para medir a produtividade? Há premiação ou reconhecimento para 

quem atinge meta? E quando não atinge, há sentimento de culpa? 

12.  Como recebe as orientações para execução do trabalho? Faz algum sentido? 

13. Há espaço de escuta do professor na escola pelos coordenadores e diretores? 

14. Como são resolvidos ou solucionados os problemas que acontecem com os alunos dentro da 

sala de aula e na escola? 

15. Qual sua opinião sobre a profissão de professor(a)?  É reconhecida socialmente com status e 

possui remuneração com benefícios adequados ao cargo? 

16. Coordenadores e diretores proporcionam o bem-estar das pessoas que trabalham no mesmo 

ambiente? 
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17. Há oportunidade de criar amizade no ambiente de trabalho? Você tem amigos onde trabalha? 

18. Possui pressão no ambiente de trabalho para realização das atividades? 

19. Conte como é um dia do seu trabalho do início ao fim da jornada. 

20.  Pensando uma forma de trabalho diferente para o professor, o que concorda manter e o que 

gostaria que mudasse no processo?  

PARTE III 

CARACTERÍSTICAS PSICOSSOCIAIS E SAÚDE 

1. Sofre ou já sofreu com alguma doença?  

2. Faz uso de medicamento controlado? 

3. Sente algum tipo de dor? 

4. Faz uso de cigarro e bebidas alcoólicas? 

5. Realiza exames médicos periódicos? 

6. Qual foi seu último atendimento médico e por qual motivo? 

7. No trabalho do professor, há riscos de adoecimento? Se há, quais são? 

8. Já esteve afastado(a) do trabalho? Se houve afastamento das funções, qual foi o motivo? 

9. Necessitou de algum exame médico específico e se precisou qual foi?  

10. Utiliza plano de saúde ou SUS? 

11. Pratica exercícios físicos regularmente? 

12. Existe alguma experiência que considera traumática que aconteceu na escola? 

13. Possui ou conhece algum professor com sintomas decorrentes do trabalho, como ansiedade, 

angústia, nervosismo, preocupação, irritação, medo, impaciência, isolamento e dificuldades de 

concentração? 

14. A profissão de professor lhe causa exaustão física e mental?   

15. Conhece algum colega professor(a) que está doente devido ao trabalho? 

16. Como são tratados os professores que apresentam atestados na escola? Há alguma adaptação? 

17. Como professor(a), possui motivação pessoal para o desempenho da função? 

18. Passou por momentos de estresse no trabalho? Como aconteceu? 

19. O professor sofre preconceitos, rejeições e exclusões no trabalho? 

20. Há algo que gostaria de relatar que considerada importante em relação à saúde do professor? 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE DADOS SÓCIODEMOGRÁFICO  

 
 

1  – Nome: 

2 – Idade: 

3 – Sexo (   ) Masculino  (   ) Feminino 

4 – Data de nascimento _______/_______/________ 

5 - Endereço: ________________________________________________________________ 

Bairro:______________________________ CEP:______________ 

6 - Contato:  

Telefone:_______________________ Celular:__________________ 

E-mail:________________________ 

7 – Possui Filhos? (  ) não  (   ) Sim, quantos? (   ) 1  (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4   (   ) mais de 5 

8  –  Estado Civil?  (   ) Solteiro (    ) Casado    (   ) União Estável     

                               (    ) Viúvo   (   ) Divorciado  (   ) Outros ____________________________ 

6 – Escolaridade:  

(   ) ensino médio completo 

(   ) superior incompleto (   ) superior completo 

(   ) especialização incompleta (   ) especialização completa 

(   ) mestrado incompleto (   ) mestrado completo 

(   ) doutorado incompleto (   ) doutorado completo 

7  – Está atualmente empregado? (   ) sim  (   ) não 

8  – Qual o tipo de vínculo possui no trabalho? 

(   ) temporário   (   ) estágio  (   ) efetivo CLT  (   ) estatutário/concursado  

 (   ) outro. Qual?________________________________________________________ 

9  – Há quanto tempo trabalha no emprego atual: ________ anos _____ meses 

10  – Número de professores onde trabalha? 

(   ) até 9  (   ) de 10 a 20   (   ) 21 a 49 (   ) 50 a 99 (   ) 100 a 499  (   ) mais de 500 

11  – Quantas horas trabalha semanalmente? 

(   ) até 10 h (   ) de 11h a 20 h (   ) de 21 h a 40 h  

(   ) de 40 h a 60 h  (   ) mais de 60 h 

13 – Quantas horas trabalha por dia? ___________________. 

 12 – Pratica algum lazer?  
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 (   ) não pratica   (   ) viajem (   ) leitura (   ) esportes (   ) família (   ) filmes  

(   ) jogos eletrônicos   (   ) outro. Qual?______________________________________________. 

13 – Práticas de atividade físicas semanais (em horas)? 

(   ) Não pratica     (   ) 1 hora (   ) 2 horas (   ) 3 horas   (   ) 4 horas   (   ) mais de 5 horas 

14 – Considera-se em boas condições de saúde?  (   ) Sim (   ) Não 

15 – Sofre ou já sofreu de algum tipo de doença ou cirurgia?   (   ) Não (  ) Sim  

Qual?__________________ 


