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RESUMO 
 
 
 

 
O presente trabalho de pesquisa, teve como objetivo analisar as ações da Secretaria de 
Educação da Cidade do Recife relativas aos cuidados com a saúde dos seus professores, 
no contexto da política de valorização do magistério, bem como identificar e analisar 
características do trabalho docente nessa rede de ensino. O nosso foco central é o 
Programa em Atenção ao Servidor da Secretaria de Educação da Cidade do Recife, que 
vem sendo implementado pela Gerência de Atendimento ao Servidor – G.A.S.-, órgão 
vinculado à Secretaria de Educação do Recife. A pesquisa, de base qualitativa, envolveu 
uma análise documental, bem como a realização de entrevistas com 18 pessoas e nesse 
total, a aplicação de questionários junto a 10 docentes da rede municipal, sendo cinco 
readaptadas de função e cinco em exercício do magistério. Foram entrevistadas, 
também, três psicólogas, uma pedagoga e duas fonoaudiólogas encarregadas da 
implementação do Programa, e, ainda, três membros da diretoria do SIMPERE 
(Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Municipal do Recife). A 
análise dos dados obtidos, associada à pesquisa bibliográfica pertinente a esse estudo, 
permitiu identificar, dentre outras coisas, que o adoecimento docente é uma situação 
fortemente presente na rede municipal, tal como foi detectado por estudos realizadas em 
outras localidades. Para esse adoecimento tem contribuído seriamente a precarização do 
trabalho vivenciada por essa categoria profissional, sobretudo a partir dos anos de 1990, 
quando houve mudanças na política educacional brasileira sob a orientação de padrões 
neoliberais. No que concerne à Política Municipal de Atenção à Saúde, observou-se que 
ela é comum a todos os servidores da educação, muito embora venha contemplando 
programas e projetos específicos para os docentes, mas não pode ser caracterizada 
diretamente como atrelada à Política de Valorização do Magistério Municipal. Apesar 
de contemplar ações curativas e preventivas, é mais utilizada na primeira condição e, na 
percepção dos usuários, é considerada, sobretudo, em sua dimensão burocrática, no 
sentido de que auxilia na resolução de questões funcionais, como o encaminhamento de 
licenças médicas e os trâmites para a readaptação de função. Observou-se ainda que o 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação tem em sua pauta de reivindicações a 
melhoria das condições de trabalho como meio de equacionar o adoecimento, estando 
atento a essa questão. No geral, constatamos que o conjunto das ações e das dimensões 
da Política de Atenção é pouco conhecido por parte dos professores e que há muitas 
descontinuidades nessas ações. Mesmo sendo relativamente bem avaliada pelos seus 
usuários, estas ações têm se mostrado insuficientes para que se evite o adoecimento, e 
suas graves conseqüências para a educação pública, o que requer medidas mais efetivas 
no âmbito da política de valorização docente dentre as medidas voltadas para a melhoria 
da qualidade do ensino.  
 
 
Palavras-chave: Recife, Saúde Docente e Qualidade do Ensino Público, Política de 
Valorização dos Professores. 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

 
The present research aimed to analyze actions taken by the Education Secretary of the 
city of Recife in relation to the care taken upon the health of its teachers, in the context 
of a policy for valorizing teaching activities, as well as to identify and analyze some 
characteristics of the teaching labor in the municipal educational network. Our main 
focus is the “Recife’s City Civil Servants Attention Program” which has been 
implemented by the Civil Servant’s Attention Board, GAS. The research, standing upon 
a qualitative basis, develops documental analysis as well as interviews with 18 subjects 
and from this total, survey questionnaire with 10 teachers of the municipal network, 
being five teachers readapted in their functions and five in full exercise of their teaching 
activities. We also interviewed three psychologists, one pedagogue and two phono-
audiologists responsible for the Program’s implementation, and also three members of 
the main board of SIMPERE (Municipal Syndicate for Professionals of the Educational 
Network of Recife). Data analysis, associated to relevant bibliographical research for 
this subject, has allowed us to identify, among other things, that the teachers’ sickening 
is a situation strongly present in the municipal education network, in the same way as 
has been detected by studies performed in other places. This sickening has contributed 
in an important manner to making labor conditions precarious as it is perceived by this 
professional category, starting mainly in the 90’s, when changes in Brazilian 
educational policy under neoliberal standards have been pursued. In relation to the 
Municipal Health Attention Policy, we observed that it is a policy common to all civil 
servants and altough in some aspects contemplates specific programmes and projects 
towards teachers, it cannot be linked to the the policiy of valorizing teaching. Altough 
contemplating curative and preventive actions, it is used in the former condition and in 
the perception of its final users, it is considered mainly in its bureaucratic dimension, in 
the sense that it helps in the resolution of functional questions, for example, medical 
licenses ways of channels and function readaption. We obeserved also that the 
Syndicate of Educational Workers ponders in its agenda demands to improve work 
conditions as a mean of handling sickening, being attentive to this question. In general, 
we observed that the set of actions and dimensions of the Policy is little known on 
behalf of teachers and that many discontinuities are present in these actions. Even being 
well evaluated by its users, these actions have been showing theirselves insufficient in 
order to prevent teacher’s sickening, and its grave consequences for public education, 
which demands for more effective measures in the teaching valorization policy, among 
the many measures  needed towards an overall teaching quality improvement. 
 

 
Keyword: Health, PublicTeaching Quality, Valorizing Policy, Recife. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta pesquisa foi realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, vinculada ao núcleo de Política Educacional, 

Planejamento e Gestão da Educação. Tem como objetivo não apenas analisar as ações 

da Secretaria de Educação da Cidade do Recife relativas aos cuidados com a saúde dos 

seus professores, no contexto da Política de Valorização do Magistério, bem como 

identificar e analisar características dos docentes e do seu trabalho nessa rede de ensino.  

 

Para tanto, buscou-se inicialmente compreender as ações voltadas para a 

Atenção à Saúde dos Docentes da rede municipal de ensino, o que nos conduziu à 

análise de programas e projetos implementados através da Gerência de Atendimento ao 

Servidor– G. A. S. – órgão da Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife 

- PCR. De modo mais específico, procurou-se focalizar ações relativas ao processo 

saúde-doença dos professores, e a percepção desses a respeito de tais ações. Tudo isso 

na perspectiva de destacar as relações entre as condições de trabalho desta categoria 

profissional, os riscos e implicações do adoecimento para a qualidade do ensino e a 

importância de políticas públicas que considerem tais relações.  

Nas últimas décadas, as tarefas relativas ao trabalho docente têm sido ampliadas 

e se tornado mais complexas em face das modificações ocorridas no mundo do trabalho, 

as quais resultam da reestruturação produtiva e dos novos rumos que tomou o processo 

de acumulação do capital em escala mundial, sob a égide de orientações neoliberais.  

 

Em tal contexto, configuraram-se novos padrões nas relações de trabalho, com 

efeitos no processo de formação e de saúde dos trabalhadores, o que tem repercutido na 

qualidade da educação, especialmente na que se desenvolve na escola pública, e nas 

formas do exercício da docência, devido à precarização dessa atividade profissional, 

como, de resto, aconteceu com muitas outras profissões e atividades.  

 

A situação da precarização do trabalho docente tem atingido não apenas o 

funcionamento regular das escolas como instituição, mas também, individualmente, as 

condições físicas e motivacionais dos profissionais da educação. No quadro das 

orientações neoliberais, as novas formas de organização e gestão empresariais 



produzem patologias de diversas naturezas, passando a ser comum as decorrentes do 

estresse, dificilmente identificadas como doenças ocupacionais, mas deixando o 

trabalhador mais exposto e mais fragilizado (MEHRY, 2003).  

 

A problemática acima referida, e, sobretudo, a experiência pessoal no contato 

com as angústias enfrentadas pelos professores, com a carga de responsabilidade a eles 

atribuída pelos insucessos educacionais, dentre outros fatores, constituíram o vetor 

principal que nos motivou à realização do presente estudo, tendo  por foco  a realidade 

da rede municipal de ensino da cidade do Recife.  

 

Nas páginas seguintes são apresentados os resultados que se obteve com a 

pesquisa por meio de um relatório que se estrutura em quatro capítulos, além dessa 

introdução e das considerações finais. No primeiro capítulo, procurou-se fazer a 

contextualização do objeto investigado que, além de uma revisão bibliográfica sobre o 

tema, contemplou também uma breve análise das políticas e programas voltados para a 

valorização dos docentes, tanto em nível nacional como em nível municipal, contendo 

este capítulo as orientações teóricas que orientaram tais análises. O segundo capítulo 

trata dos nossos procedimentos metodológicos e os terceiro e quarto trazem mais 

diretamente os resultados da pesquisa empírica. 

 

Neste sentido, no terceiro capítulo são apresentadas as nossas análises sobre o 

programa de ação e sobre os projetos que vêm sendo desenvolvidos pela PCR que são 

voltados para a saúde docente, com base em estudo documental e em dados advindos de 

entrevistas realizadas por profissionais encarregados de implementar o programa em 

foco.  

Por fim, o quarto capítulo, construído, sobretudo, por meio da análise de dados 

advindos de entrevistas e questionários aplicados a uma amostra de docentes, (inclusive 

pertencentes à direção do sindicato pertinente), além de apresentar análises sobre as 

condições de trabalho, percepções sobre a educação, sobre o exercício do magistério, 

sobre a saúde e o adoecimento, dentre outras, traz avaliações do Programa de Atenção à 

Saúde expressas nessas percepções. 

 

A partir dos achados dessa pesquisa, esperamos estar contribuindo com 

subsídios para modificações e/ou aprimoramentos no trato da saúde do professor, no 



contexto da política de valorização do magistério e, por conseguinte, na melhoria da 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem das escolas da rede municipal do 

Recife. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE PESQUISA 

 

 

 

1.1. Considerações sobre o trabalho docente 

 

Como antes já mencionado, esta pesquisa tem por objetivo analisar as ações da 

Secretaria de Educação da Cidade do Recife relativas aos cuidados com a saúde dos 

seus professores, no contexto da política de valorização do magistério, bem como 

identificar e analisar características do trabalho docente nessa rede de ensino. A 

experiência no exercício da docência e no desempenho de atividades técnico-

pedagógicas na rede municipal de ensino do Recife vem permitindo uma aproximação 

com as questões relativas à saúde do professor.  

 

O contato pessoal com as dificuldades encontradas no ambiente escolar, com as 

angústias enfrentadas pelos professores resultante da impotência diante do insucesso 

dos alunos, com a carga de responsabilidade a eles atribuída por este insucesso nas 

políticas educacionais das duas últimas décadas, com o estresse causado pelo 

desempenho docente, com as doenças ocupacionais e com a falta de reconhecimento 

social e profissional, fez-nos identificar a urgência de políticas que valorizem a saúde 

docente e colaborem para a transformação da educação pública no Brasil. A 

preocupação com o reflexo dessa situação na produção de um ensino de qualidade nas 

escolas municipais do Recife, motivou-nos a desenvolver um estudo sobre essa 

problemática.  

 



A vontade política de democratizar o acesso ao ensino e de investir na qualidade 

da educação brasileira tomou expressão nas ações políticas implantadas a partir da 

segunda metade da década de 1990. Importantes modificações foram propostas com 

vistas a atingir tais metas: o aumento da oferta escolar, a mudança do estilo de gestão e 

de gerenciamento (escolas mais autônomas e democráticas), investimentos em novas 

tecnologias, inovações pedagógicas, dentre outros. No entanto, pesquisas demonstram 

que os resultados não são satisfatórios, pois os progressos apontados foram muito lentos 

(UNESCO, 2004). Além disto, o padrão neoliberal dessas ações acabou por 

comprometê-las. 

      Oliveira (2004) destaca que os professores têm ocupado o lugar central nos 

programas governamentais, como agentes responsáveis pela mudança nos contextos de 

reforma. Nesse sentido, a autora afirma que os professores: 

 

 

São em geral considerados os principais responsáveis pelo 
desempenho dos alunos. Diante desse quadro, os professores vêem-se, 
muitas vezes, constrangidos a tomarem para si a responsabilidade pelo 
êxito ou insucesso dos programas (OLIVEIRA, 2004, p.1132). 
 
 

 Além das questões relativas à responsabilização dos professores pelos resultados 

da educação, os docentes têm se deparado, na atualidade, com a ampliação das 

exigências das suas atividades profissionais e a falta de condições adequadas de 

trabalho. A falta de tais condições representa para a escola um dos inúmeros problemas 

que a mesma tem que enfrentar, ao se considerar que esta falta de condições vem 

provocando doenças nos professores, já que eles são a espinha dorsal desse processo, 

comprometendo, por sua vez, todo ensino e aprendizagem. Gomes (2002) chama a 

atenção para o estado em que se encontra o trabalho na escola devido ao aumento de 

adoecimento e afastamento desses profissionais por licença para tratamento de saúde.  

 

De acordo com a UNESCO, o Brasil é o terceiro país membro dessa entidade 

que paga os piores salários aos trabalhadores da educação (BARRETO, 2004). Daí 

resulta a necessidade de os professores trabalharem em mais de uma escola, de modo a 

garantir o atendimento das necessidades materiais, ao que se soma a precariedade das 

demais condições reservadas para o exercício da profissão. Nesse sentido, não é demais 



lembrar as longas jornadas de trabalho que podem chegar a ocupar os três turnos; as 

pequenas pausas reservadas ao descanso; as refeições rápidas e geralmente em lugares 

sem conforto; o ritmo intenso de trabalho e as exigências de um alto nível de atenção e 

concentração para dar conta das tarefas. Além do mais, existem também as pressões 

exercidas pela necessidade de usar as novas tecnologias, o que requer uma adaptação, 

quase sempre, sem que haja uma preparação prévia dos docentes. Hão de se considerar, 

também, as condições das salas de aula da maior parte das escolas públicas: sem 

aclimatação, com iluminação inadequada, desconfortáveis e com excessivo número de 

alunos. A escola, em geral, realiza, ao mesmo tempo, atividades extra e intraclasse, 

como ensaios no seu pátio, aulas de educação física na quadra, o que resulta num 

ambiente em que é extremamente alta a intensidade dos ruídos e barulhos, aguçada, 

ainda mais, pela sua falta de proteção do barulho que vem da rua (MELEIRO, 2002) 1. 

Tais fatores vêm contribuindo, significativamente, para que os docentes sejam 

portadores de distúrbios físicos e mentais. 

 

Devem-se considerar, também, as próprias características peculiares ao trabalho 

docente quando se materializam num contexto de trabalho como o referido. O uso 

intensivo do aparelho fonador e dos membros superiores e inferiores, com o passar do 

tempo, provoca sérios desgastes. Segundo Barreto (2004), a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) reconhece que essas características favorecem o aparecimento de 

doenças respiratórias e de alterações na voz. A necessidade de o professor manter-se de 

pé e/ou os deslocamentos contínuos no espaço da sala de aula fazem surgir edema nos 

membros inferiores e varizes. Embora não seja preocupação central das políticas de 

educação, diferentes fóruns docentes têm abordado e discutido a questão das doenças 

que atingem essa categoria profissional, em geral sintetizada no que se passou a chamar 

do estresse do professor. São enfermidades que decorrem não somente do exercício da 

profissão, mas também das condições mais amplas geradoras de estresse como, por 

exemplo, insegurança, baixa remuneração, violência escolar, constrangimentos 

institucionais, meio social de atuação, jornada de trabalho, aposentadoria e temas 

relacionados mais detalhadamente à política de emprego e de progressão funcional.  

 

                                                           
1 O ruído é considerado, hoje, como um fator altamente estressante como tal, afeta gravemente a saúde 
dos docentes. 



Na literatura pertinente, sobretudo na da área da psicologia, o fenômeno é 

chamado de estresse ocupacional cujas raízes advêm da importância econômica, 

cultural, social e simbólica que o trabalho ocupa na vida das pessoas. De fato, para a 

grande maioria, o trabalho, além de garantir a subsistência, é indicativo da posição 

social dos indivíduos, fazendo com que sejam reconhecidos por integrarem uma 

determinada categoria profissional. Neste contexto, a profissão de professor: 

 

“(...) é uma profissão louvável, que merece respeito e consideração 
pela nobre missão, de quem a exerce, de transmitir conhecimentos aos 
alunos. Infelizmente, ocorreu uma deterioração das condições da 
formação e da prática profissional do professorado no Brasil, hoje tão 
desvalorizada no próprio universo acadêmico, na mídia e na sociedade 
em geral. Diversos trabalhos na literatura mundial mostram que ser 
professor é uma das profissões mais estressantes na atualidade” 
(MELEIRO, 2002, p. 15). 

 

O ato de educar implica relações com o outro. Tais relações são vivenciadas por 

meio dos inúmeros papéis que os professores exercem no seu cotidiano, na medida em 

que interagem com seus superiores hierárquicos, com seus colegas, com os alunos e 

suas famílias, e com a comunidade, além de basear-se em relações afetivas (o cuidar do 

outro). Face à precariedade das suas condições de trabalho, essa relação é quase sempre 

tópica e pontual, restringindo-se aos momentos dos curtos intervalos e de final da 

jornada, quando o cansaço não permite contatos mais intensos. As interações 

desenvolvidas em tal quadro, constituem vetores para que se estabeleçam os problemas, 

já antes mencionados, de saúde mental e física 

.  

A literatura contemporânea tem enfocado diversos aspectos da vida do professor 

e do estresse produzido pela ação docente, favorecendo a compreensão da articulação 

que as políticas educacionais têm entre si e seus efeitos para a saúde docente. Estudos 

realizados por autores do panorama internacional como Esteve (1999a) e Nóvoa 

(1999a), e nacional como Codo (2002) demonstram que os professores estão sujeitos 

continuamente a uma deteriorização progressiva da sua saúde mental, comprometendo a 

qualidade do ensino e produzindo um contexto de abandono da profissão. Esteve 

(1999a), pesquisador de origem espanhola, estudou exaustivamente os problemas de 

saúde dos docentes do seu país no período de 1982 a 1984, encontrando como causas 

mais importantes de licença os diagnósticos de traumatologia, geniturinários e 



obstétricos e os neuropsiquiátricos. Essa última causa, ainda que em terceiro lugar, 

representou o segundo lugar em número de dias de licença que provocaram. 

 

 Por seu turno, a pesquisa realizada por Codo (2002), envolvendo uma amostra 

de 39 mil trabalhadores em educação em todo o Brasil, identificou que 32% dos 

indivíduos apresentavam baixo envolvimento emocional com a atividade, 26% se 

encontravam com exaustão emocional, sendo a desvalorização profissional, a baixa 

auto-estima e a ausência de resultados percebidos no trabalho determinantes para esse 

contexto. Ainda nesse estudo, identificou que 11% da amostra pesquisada apresentavam 

um quadro de despersonalização, podendo-se dizer, em termos práticos, que 48% dos 

investigados apresentavam burnout.  Segundo esse autor, o burnout é uma síndrome 

através da qual o trabalhador perde o sentido da sua relação com o trabalho, o que vem a 

afetar intensamente a sua saúde mental e física. 

 

Inspirados nesses autores, estudos foram produzidos sobre o estresse da 

profissão docente como o de Lopes (2004), que analisou a evidência de burnout em 

professores de ciências do 3º e 4º ciclos do ensino fundamental nas escolas do 

município de Recife-PE. Outros estudos buscam identificar o perfil dos professores 

brasileiros como a pesquisa da UNESCO (2004). Além da produção citada acima, a área 

da psicologia e da saúde pública tem demonstrado particular interesse pelo tema, como 

identificamos nos trabalhos: o Stress do Professor, Lipp (2002) e, A Síndrome de 

Burnout e o Trabalho Docente, Carlotto (2002). 

 

 As rápidas mudanças pelas quais a nossa sociedade vem passando, tem 

ampliado as exigências sobre o trabalho docente, o que tem provocado, entre esses 

professores, um fenômeno conhecido como mal-estar docente. 

 

Diversos autores, a exemplo de Esteve (1999a) destacam que há muito tempo 

vem-se utilizando o tópico mal-estar docente, apresentando essa expressão como a mais 

inclusiva das empregadas na bibliografia atual para descrever as implicações 

permanentes de caráter negativo que afetam a personalidade do professor como 

resultado das condições psicológicas e sociais em que se exerce a docência. Como 

assinalou Blasé (1982 apud ESTEVE, 1999a), a conjunção de vários fatores sociais e 



psicológicos, presentes na situação em que se exerce a docência atualmente, está 

produzindo o que ele chama de “um ciclo degenerativo da eficácia docente”. 

 

Para Vieira (2000), nas últimas décadas, a atividade educativa tornou-se mais 

complexa, tanto pelas demandas geradas pela evolução técnico-científica e cultural, 

quanto pela crescente deterioração das relações de trabalho. A autora afirmou ainda que 

esses fatores têm impacto na qualidade da educação, especialmente a pública, e no 

exercício profissional dos educadores. Acrescentou, também, que um dos aspectos mais 

importantes é o relacionamento com a saúde. Em pesquisa da CNTE, realizada em 

2004, em dez estados brasileiros, revelou-se que 30,4% dos professores e funcionários 

de escola tiveram ou têm problemas de saúde, sendo que 22,6% necessitam de licenças, 

afastando-se temporariamente ou definitivamente do trabalho. As principais 

enfermidades dessa profissão são: doenças psíquicas e neurológicas, calos nas cordas 

vocais, problemas cardíacos e de coluna, varizes, irritações e alergias ao giz. 

 

De fato, as mudanças ocorridas no mundo do trabalho em face da reestruturação 

produtiva com a conseqüente globalização da economia têm trazido significativas 

mudanças no processo de educação e saúde dos trabalhadores. Com progressiva 

automação, o risco físico vai sendo substituído por riscos ampliados e acarretando danos 

que atingem não apenas o regular funcionamento institucional, mas as condições físicas 

e motivacionais dos profissionais da educação. A intensificação do trabalho, a 

internalização do controle e o medo da perda do emprego causado pelas novas formas 

de organização e gestão empresariais, produzem patologias de diversas naturezas, 

passando a ser comum as decorrentes do estresse, dificilmente identificadas como 

doenças ocupacionais, mas deixando o trabalhador mais exposto e mais fragilizado 

(MEHRY, 2003). 

 

Face às questões acima arroladas é que nos interessamos em conhecer as ações 

voltadas para a saúde docente, no contexto das políticas de valorização do magistério, as 

quais foram re-consideradas a partir do final dos anos de 1980. 
 



1.2. Os marcos da política educacional para a valorização do magistério nas últimas 
décadas. 
 

 

As ações políticas federais para a valorização do magistério, ocorridas nas duas 

últimas décadas e que repercutiram em âmbito local, foram impulsionadas por 

movimentos sociais organizados, por pesquisas acadêmicas e por definições de políticas 

de educação, que passaram a levar em conta a vida dos professores (LAPO; BUENO, 

2003), segundo os diferentes ângulos adotados por eles. 

 

De acordo com Weber (2003), é na década de 1980, no processo de re-

democratização política do Brasil, que a situação dos professores da educação básica 

destaca-se, ao se ampliar o debate sobre os problemas de escolarização da população e 

sobre as formas de superá-los. Naquele momento, os docentes passam a ser 

considerados importantes agentes de mudanças, tanto da qualidade do ensino como da 

democratização da sociedade, resultando na afirmação do reconhecimento profissional 

da categoria. Tal reconhecimento orientou a luta das entidades que se corporificou na 

legislação. A Constituição de 1988 assegurou, no parágrafo cinco do seu artigo 206, o 

princípio da:  

 

“(...) valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da 
lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pela União” (BRASIL, 1988). 
 
 

Entretanto, é importante ter presente que este “novo olhar” sobre os docentes, 

também resultou de influências advindas do espaço internacional e que se vão refletir 

nas políticas dos dois últimos governos brasileiros, sob a presidência de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC). Esse clamor vinha ocorrendo em outras sociedades, 

difundindo a retórica sobre a centralidade da educação para que os países se tornassem 

competitivos perante a nova ordem mundial, conforme a doutrina neoliberal que 

influenciou reformas educativas em escala planetária, inclusive no Brasil (AZEVEDO, 

2004; BALL, 1998; NÓVOA, 1999b). É, portanto, na confluência de um movimento 

contraditório, impulsionado por múltiplos interesses, que a questão da necessidade de se 

valorizar o magistério passou a ser debatida, reconhecida, transformando-se em medidas 



concretas de política educacional que, apesar de limitadas, não deixaram de expressar 

alguns avanços.  

 

Um marco importante desse movimento resultou do processo de elaboração do 

Plano Decenal de Educação para Todos – 1993/2003, (PDET) no governo de Itamar 

Franco. A elaboração deste Plano decorreu do compromisso que o Brasil assumiu na 

Conferência de Educação para Todos, realizada em Jontien, Tailândia, no ano de 19902, 

quando 155 países assinaram a Declaração Mundial de Educação para Todos e se 

comprometeram com a erradicação do analfabetismo e a solução dos problemas de 

escolarização básica de seus habitantes. Como a construção do PDET desencadeou um 

processo de discussão dos problemas educacionais brasileiros, mobilizando vários 

segmentos organizados, terminou-se por incorporar propostas e diretrizes de variados 

grupos. Neste espaço de discussão e mobilização foi possível o estabelecimento do 

Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação, assinado pelo então 

Ministro da Educação, bem como pelos presidentes do Conselho Nacional dos 

Secretários de Educação (CONSED), do Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras (CRUB), do Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE), da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME) e da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), reconhecendo-se, então, que a 

melhoria da qualidade do ensino implica, necessariamente, a valorização dos docentes 

(VIEIRA, 2000). 

 

No entanto, mesmo tendo havido esse reconhecimento, nenhuma medida foi 

posta em prática naquele momento. Segundo as análises de Vieira (2000), as definições 

registradas no PDET, e outras resultantes do processo de sua construção, assumiram as 

peculiaridades da conjuntura em que foram geradas: eram tentativas do governo federal 

de retomar uma política nacional de educação, mas que permaneceram no plano das 

intenções. As diretrizes de valorização do magistério vão se tornar concretas no 

primeiro governo de FHC, de acordo com suas prioridades para a educação. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996a), 

referendou o que a Constituição em seu Título II - sobre os princípios e fins da educação 

                                                           
2 A Conferência foi uma iniciativa organizada pela UNESCO, UNICEFE, PNUD e o Banco Mundial. 
 



nacional (sétimo parágrafo do artigo 2) - reafirma a cerca do princípio da valorização do 

magistério. O artigo 67 do Título VI ⎯ que trata especificamente dos profissionais da 

educação ⎯ estabeleceu que: 

 
“Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 

de carreira do magistério público: 

 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II-aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 

III - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; 

IV - período reservado a estudos, planejamento e avaliação do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho.” 

 
 

 Os dois governos de FHC priorizaram, na política educacional, o ensino 

fundamental, expresso nas principais medidas de política postas em ação, assumindo a 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF) que requereu uma emenda à Constituição 

(Emenda Constitucional N.º4 de 1996) para ser implantada. Tal emenda estabeleceu 

que, até o ano 2006 3, dos 25% de suas receitas que a Constituição determina que o 

Distrito Federal, os Estados e os Municípios aplicavam na educação, 15%, no mínimo, 

deveriam ser exclusivamente aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino 

fundamental.  

 

Para tanto, em cada Estado foi criado um fundo contábil com os recursos 

correspondentes a estes 15% e nos dos 15% de seus municípios. A repartição desses 

recursos entre cada Estado e os seus Municípios tomou por base o número de alunos 
                                                           
3 A implantação de um novo fundo em substituição ao FUNDEF, está sendo feita nesse segundo  governo 
de Luiz Ignácio da Silva, para ter vigência durante 14 anos, o FUNDEB a respeito do qual nos 
referiremos adiante.  O Fundeb, preocupa-se em contemplar toda a educação básica (infantil, 
fundamental, média, de jovens e adultos e especial) e não apenas a fundamental. Durante o ano de 2004, 
os termos da Proposta de Emenda Constitucional (PEC - 415), criada em 2003 e que estabelece a criação 
do FUNDEB, foram debatidos com a sociedade representada por municípios, entidades de classe, 
pesquisadores e instituições de ensino. O relatório de Emenda Constitucional (PEC) que cria o fundo foi 
aprovado pela comissão especial, na câmara dos Deputados em dezembro de 2006. 



matriculados nas oito séries do ensino fundamental, sendo levados em conta as 

informações levantadas no Censo Escolar do ano anterior, realizado pelo Ministério da 

Educação e segundo o montante de recursos que formaram o Fundo em cada Estado4 

(BRASIL, 2001a). 

De acordo com o que determinou a legislação, 60% dos recursos do Fundef 

deveriam ser gastos exclusivamente com a remuneração dos professores. Os outros 40% 

desse fundo deveriam ser aplicados em outras ações voltadas para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino: construção, ampliação, conclusão ou reforma de escolas; 

capacitação de professores; aquisição de material didático/escolar, de equipamentos e de 

serviços diversos (BRASIL, 2001a). 

 

O que importa destacar é que a legislação, em termos da valorização dos 

docentes, previu a implantação de um Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, 

o que implicou considerar critérios que deveriam levar a ajustes progressivos de 

contribuições com vistas a se atingir um padrão de qualidade de ensino, dentre outras 

coisas, levando em conta: o estabelecimento do número mínimo e máximo de alunos em 

sala de aula, a capacitação permanente dos profissionais da educação e jornada de 

trabalho que incorporassem os momentos diferenciados das atividades docentes. 

 

Ainda em relação às normas emanadas do poder central na década de 1990, no ano de 

1997 a Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), através 

de resolução específica, fixou diretrizes para os novos planos de carreira e de 

remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em 

consonância com o estabelecido na LDB e no FUNDEF (CNE, 1997). Dentre as 

principais diretrizes traçadas, podem ser destacadas:  

 

a. apelo aos entes federados no sentido de envidarem esforços para implementar 

programas de desenvolvimento profissional dos docentes em exercício, 
                                                           
4  O cálculo da quantia que cada município recebe é feito multiplicando-se  o valor total do fundo do 
Estado pelo coeficiente de distribuição do Município. A obtenção deste coeficiente resulta da  divisão do 
número de alunos matriculados nas escolas municipais pelo total do número de alunos  matriculados nas 
redes públicas do Estado ao qual o Município pertence . Em seguida, o coeficiente é multiplicado pelo 
valor mínimo de investimento previsto pelo aluno /ano (custo aluno anual), montante definido pelo 
governo federal, considerando uma previsão de receita total  para o Fundo e a matrícula total no ensino 
fundamental realizada por todas as escolas públicas do país. Se o valor do Fundo, em um determinado 
Estado , não atingir o valor mínimo atual , cabe ao governo federal fazer a complementação dos recursos 
necessários(MEC/FNDE,2001). 
 



incluída a formação em nível superior, em instituições credenciadas e em 

programas de aperfeiçoamento em serviço; 

b. tratamento diferenciado dos docentes em efetivo exercício de regência de 

classe nas escolas, ao assegurar-lhes 45 (quarenta e cinco) dias de férias 

anuais, ficando estabelecido para os demais integrantes do magistério férias 

de 30 (trinta) dias; 

c. jornada de trabalho de até 40 (quarenta) horas semanais, sendo 75% a 80% da 

carga horária destinados à sala de aula, e entre 25% a 20% a atividades 

destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a 

administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a 

comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta 

pedagógica de cada unidade escolar; 

d. inclusão do critério “nível de titulação” na remuneração, entretanto, sem que o 

salário dos portadores de diploma de licenciatura plena ultrapasse em mais de 

50% o dos que possuem formação em nível médio; e) progressão por 

qualificação de trabalho levando em conta incentivos como dedicação 

exclusiva ao cargo  no sistema de ensino, desempenho mediante avaliação de 

parâmetros de qualidade profissional, qualificação em instituições 

credenciadas, tempo de serviço e avaliações periódicas de aferição de 

conhecimentos pedagógicos e de conhecimentos na área curricular em que o 

professor exerça a docência (CNE, 1997). 

 

 

Em face do que determinou o FUNDEF, o artigo 7º da resolução do CNE 

explicitou os critérios para a remuneração dos docentes do ensino fundamental, 

estabelecendo que esses critérios constituiriam a referência para a remuneração dos 

professores da educação infantil e do ensino médio, a saber: 

 

A remuneração dos docentes do ensino fundamental deverá ser definida em uma 

escala cujo ponto médio terá como referência o custo médio aluno-ano de cada sistema 

estadual ou municipal e considerando que: 

 

 



a. o custo médio aluno-ano será calculado com base nos recursos que integram o 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, 

aos quais é adicionado o equivalente a 15% (quinze por cento) dos demais impostos, 

tudo dividido pelo número de alunos do ensino fundamental regular dos respectivos 

sistemas; 

b. o ponto médio da escala salarial corresponderá à média aritmética entre o menor e a 

maior remuneração possível dentro da carreira; 
c. a remuneração média mensal dos docentes será equivalente ao custo médio aluno-ano, para uma 

função de 20 (vinte) horas de aula e 05 (cinco) horas de atividades, para uma relação média de 25 

alunos por professor, no sistema de ensino; 

d. jornada maior ou menor que a definida no inciso III, ou a vigência de uma relação 

aluno-professor diferente da mencionada no referido inciso, implicará diferenciação 

para mais ou para menos no fator de equivalência entre custo médio aluno-ano e o 

ponto médio de escala de remuneração mensal dos docentes; 

e. a remuneração dos docentes do ensino fundamental, estabelecida na forma deste 

artigo, constituirá referência para a remuneração dos professores da educação 

infantil e do ensino médio (CNE, 1997). 

 

 

Finalmente, não se pode deixar de mencionar o que ficou determinado no Plano 

Nacional de Educação (PNE), sancionado em 2001 para ter vigência por dez anos. O 

PNE é fruto da determinação da Constituição e da LDB. Esta última estabeleceu a 

elaboração de um PNE, num prazo de um ano, a contar da data da sua promulgação, o 

que deveria ter ocorrido em dezembro de 1997, com a finalidade de, em princípio, servir 

como orientação das ações educativas do Poder Público nas três esferas da 

administração (União, Estados e Municípios). 

 

Cumprindo tais prescrições, apenas no ano de 1998 o poder executivo central 

encaminhou a proposta do Plano ao Congresso Nacional, que ficou conhecida como a 

Proposta do Executivo Central. No mesmo ano, foi também enviada ao Congresso a 

proposta construída a partir dos debates conduzidos por entidades organizadas da 

sociedade civil descontentes com os rumos que o governo FHC tinha estabelecido para 

a política educacional. Esta segunda proposta, que ficou conhecida como Proposta da 

Sociedade Brasileira, foi consolidada no ano de 1997 na plenária do II Congresso 



Nacional de Educação (II CONED), realizada em Belo Horizonte (BRASIL,2001-b). 

Depois de quase três anos de permanência no Congresso, o PNE foi aprovado no mês de 

janeiro de 2001, como resultado da fusão das duas propostas, mas com um perfil muito 

semelhante à elaborada pelo poder executivo central. Embora a da sociedade civil não 

fosse perfeita, continha importantes subsídios para aprimorar a do executivo, o que 

demonstrou que o governo FHC não assumiu a educação como uma efetiva prioridade 

nacional, tal como sempre proclamou (AZEVEDO et al., 2001). 

 

O PNE em vigência trata  da política de valorização do magistério no capítulo 

oito intitulado “O Magistério da Educação Básica”. Nas diretrizes estabelecidas, é 

reconhecido que a melhoria da qualidade do ensino ⎯ tida como indispensável para 

garantir à população o acesso à plena cidadania e a sua inserção nas atividades 

produtivas ─ só pode ser efetivada com a valorização do magistério. Isso por se 

reconhecer o papel fundamental que os docentes exercem no processo educacional, o 

que implica a necessidade de valorização do magistério (BRASIL, [2001], p.57). Tal 

valorização, por sua vez, comprovando as análises de Nóvoa (1999 b) sobre a retórica a 

respeito da centralidade dos docentes para a educação no novo contexto social, é 

entendida como o atendimento aos seguintes requisitos: 

 

• uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do 

educador enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto 

de trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a 

aprendizagem; 

• um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento 

constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e 

da perspectiva de um novo humanismo; 

• jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrada 

num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as 

atividades complementares ao trabalho em sala de aula; 

• salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras ocupações 

que requerem nível equivalente de formação; 

• compromisso social e político do magistério. 

 



Além disso, dentre os objetivos e metas estabelecidos, podem ser citados: 

a. a garantia de implantação e/ou reformulação dos planos de carreira para o 

magistério, garantindo os novos níveis de remuneração em todos os 

sistemas de ensino, com piso salarial próprio, conforme o determinado 

pelo CNE;  

b. implementação gradual de uma jornada de trabalho de tempo integral num 

mesmo estabelecimento de ensino se for o caso;  

c. destinação de entre 20 a 25% da carga horária docente para a preparação 

de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas;  

d. ampliação da colaboração dos entes federados para garantir programas de 

formação em serviço, visando garantir a todos os docentes a qualificação 

mínima exigida pela LDB;  

e. inclusão na formação docente do conhecimento sobre as peculiaridades da 

cultura das distintas etnias e das pessoas com necessidades especiais, entre 

outros (BRASIL, 2001 b, p. 59-61).  

Pelo exposto, pode-se comprovar alguns avanços na legislação que normatiza as 

políticas de valorização, embora permaneçam muitas das práticas historicamente 

arraigadas no tratamento reservado aos docentes pelos sistemas públicos de ensino. É a 

revelação das distâncias entre as prescrições legais e o seu cumprimento, “entre o Brasil 

legal e o real”, como Oliveira Viana já mostrava no início do século passado. 

Particularmente, as condições salariais, a jornada de trabalho em mais de uma unidade 

escolar espacialmente distantes, implicando desgastantes deslocamentos, o excessivo 

número de alunos por turma, a quantidade de tarefas pedagógicas que são cumpridas 

para além da jornada escolar, reafirmam a distância “entre o legal e o real” no que 

concerne à valorização dos professores. 

 

Neste contexto, a Prefeitura da Cidade do Recife, em atendimento tanto aos 

preceitos da Constituição Estadual, como da sua Lei Orgânica, e ainda, da legislação 

federal subseqüente, trouxe para o centro da política educacional do município a 

questão da valorização do magistério da sua rede pública de ensino. Dentre os oito 

princípios pelos quais deve basear-se o ensino, estabelecidos no artigo 188 da 

Constituição do Estado de Pernambuco, encontra-se o da “valorização dos profissionais 



do ensino público” (PERNAMBUCO, 1989). Na Lei Orgânica do Recife ”a valorização 

dos profissionais do ensino público, inclusive através das condições de trabalho e 

remuneração condigna”, é também um dos sete princípios pelos quais deve basear-se o 

ensino nos estabelecimentos municipais, conforme reza o seu artigo 132 (RECIFE, 

1990). 

 

Embora desde 1999 tenham ocorrido várias normatizações nesse sentido, a 

legislação em vigor foi promulgada em 2004, na forma do Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração (PCCR) do Grupo Ocupacional Magistério – GOM. Integram esse grupo 

os que efetivamente atuam como professores (exercendo a função específica de regência 

de classe nos diversos níveis de ensino oferecidos na rede pública municipal) e os que 

oferecem suporte pedagógico direto às atividades de docência (funções técnico-

pedagógicas). No artigo 3º do capítulo II são explicitados os objetivos do Plano, a saber: 

 

 
I. ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II. aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

remunerado para este fim; 

III. piso salarial profissional; 

IV. progressão funcional baseada no tempo de serviço, titulação, habilitação e 

avaliação de desempenho; 

V. período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária 

de trabalho; 

VI. VI - condições adequadas de trabalho. 

 

 

Os cargos que compõem o PCCR são os de Professor I e Professor II. O primeiro 

é ocupado pelos que atuam na Educação Infantil, nas quatro séries iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, os quais se distribuem por cinco 

classes salariais, conforme o grau de titulação. Ocupam o cargo de Professor II os 

atuantes nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental e no Ensino Médio e, de 

acordo também com a titulação, distribuem-se por cinco classes salariais. Seguindo a 

legislação nacional e local, o Plano define o desenvolvimento funcional na carreira, por 

progressão horizontal, por qualificação e por titulação; define o regime de trabalho por 



hora-aula (sendo no mínimo de 145 e no máximo de 270 horas para o Professor I, e de 

no mínimo 100 e no máximo de 270 horas para o Professor II). O artigo 20 determina a 

reserva de 20 horas-aula para atividades de formação continuada, planejamento e 

avaliação de trabalho didático (RECIFE, 2004). 

 

Os artigos que compõem o capítulo VIII tratam da capacitação profissional 

permanente, tanto por promoção da própria Secretária de Educação, como pela 

realização de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu em instituições credenciadas 

pelo poder público, com concessão de afastamento. O capítulo IX, que trata da 

remuneração, estabelece gratificações para os docentes em regência de classe como 

estímulo à atividade em sala de aula e para os que lecionam turmas compostas por 

portadores de necessidades especiais. Estabelece, também, ajuda de custos para aqueles 

que atuam em unidades escolares consideradas de difícil acesso e ainda, um abono 

educador concedido anualmente, no dia do professor, a todos os integrantes do GOM. 

Na medida em que a promulgação do PCCR implicou a extinção de antigos cargos e a 

implantação de novos, foram determinadas, também, as formas do enquadramento dos 

docentes à nova situação, divididas em duas etapas. De acordo com a habilitação, o 

enquadramento nas classes A e B por tempo de serviço de imediato, e por titulação após 

um ano de publicação do PCCR (RECIFE, 2004). 

 

Ainda que não se possam negar avanços na profissionalização da carreira docente 

e conquistas no que se refere às suas condições de trabalho, existem muitas limitações a 

serem vencidas. Um exemplo forte desses limites são as doenças causadas por 

características próprias do exercício da docência e que são agravadas pelas precárias 

condições de trabalho vivenciadas pelos professores, como indicam a literatura e o 

conhecimento produzido através do presente estudo, conforme procuraremos 

demonstrar adiante. No entanto, antes de apresentarmos nossos resultados, vale uma 

alusão às ações desencadeadas pelo poder central na década atual, particularmente no 

que concerne ao FUNDEB. 

 

 

1.3. Fundeb como aceno para a melhoria da valorização. 

 



        Em atendimento a uma demanda presente na sociedade brasileira desde antes da 

promulgação do FUNDEF, foi promulgada em dezembro de 2006 a emenda 

constitucional que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (Fundeb) para ter vigência por 14 anos (2006 a 2019). Esse fundo surge em 

substituição Fundef que, juntamente com a LDB, completou 10 anos de aprovação em 

2006. Enquanto o Fundef atendia unicamente o ensino fundamental, o Fundeb se propõe 

a financiar toda a educação básica (infantil, fundamental e média) e a educação especial. 

Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), serão beneficiados 47,2 milhões 

de estudantes. Cada estudante da rede deverá custar em torno de R$ 700 a R$ 800 por 

mês, valor 40% maior do que o aplicado atualmente em alguns estados por aluno.  

 

       Essa melhoria estende-se, também, aos professores. Isso representa um 

investimento maior nas melhorias salariais, pois estima-se que, dependendo do número 

de horas-aula e da qualificação do profissional, os salários dos professores dupliquem. 

Além disso, o Fundeb deve estabelecer um piso salarial básico para os professores. Esse 

é um aspecto bastante significativo, sobretudo para os Estados do Nordeste, porque 

segundo o Deputado Severino Alves, a implementação de um piso salarial nacional para 

os professores é vital para essa região: “Hoje o professor da educação básica ganha em 

torno de R$ 300,00 de piso. Esperamos que com o Fundeb, este valor pelo menos 

duplique”. (BRASIL, 2007). 

Uma avaliação dos possíveis impactos do que prescreve o Fundeb, em termos 

das suas repercussões para os professores, tem sido realizada pela CNTE (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação). Neste sentido as análises indicam que nos 

estados e municípios em que o salário inicial do profissional da educação for menor do 

que o piso salarial nacional produzirá um impacto positivo, uma vez que os salários 

médios tenderão a aumentar e nenhum profissional receberá vencimentos inferiores ao 

piso nacional. No entanto, os que já possuem vencimentos iniciais superiores a esse 

piso, não necessariamente terão mudanças salariais. Observa-se, porém, que, em termos 

de Brasil, são muito poucos os estados e municípios com essa realidade, já que o piso é 

um valor “total”, não a soma de completivos, abonos e outras fórmulas que são 

aplicadas como paliativos para os baixos salários (CNTE, 2007).  

 

Segundo a CNTE (2007), o piso salarial é definido como o “valor” abaixo do 

qual não se pode praticar nenhum vencimento aos trabalhadores da educação. Isso 



representa que o salário inicial da carreira não poderá ser inferior ao piso, pois deverá 

ser igual ou superior a esse. Assim, aponta que alguns fatores são indissociáveis ao piso 

salarial profissional, como a carreira, a formação e a jornada de trabalho. Segundo a 

CNTE (2007) a implementação de um piso salarial nacional para os profissionais da 

educação traz consigo os seguintes objetivos: 

 

• Valorizar a carreira e recuperar a dignidade dos profissionais da educação; 

• Melhorar a qualidade do ensino por meio de profissionais mais qualificados e 

melhor remunerados; 

• Combater as desigualdades regionais a fim de possibilitar a elevação das 

condições de trabalho, de formação e de remuneração de todos os profissionais 

da educação no país. 

 

                   No que concerne à proposta de jornada de trabalho para os professores, a 

CNTE (2007) defende a jornada de 30 horas, pois entende que: 

 

 
“(...) ela traduz o conceito de jornada integral, com dedicação 
exclusiva, que em 1994  correspondia a 40 horas. A CUT defende, e 
alguns sindicatos filiados à CNTE já conseguiram , a redução de 
jornada sem a redução de salário. Como não é uma prática em todo o 
país, a jornada de 30 horas servirá de referência, guardada a 
proporcionalidade para as outras jornadas em vigor. Além disso, 
traduz a necessidade latente de melhorar as condições de trabalho dos 
profissionais da educação que sofrem de diversas doenças laborais, 
dentre elas, a síndrome de burnout”(CNTE, 2007: 21). 

 

           Nesse sentido, a CNTE afirma que o Fundeb, mesmo que esteja distante de 

resolver o problema da educação pública nacional, possui alguns méritos, tais como: 

 

• Eleva os recursos e melhora sua distribuição em todas as unidades da 

federação; 

• Recupera o conceito de educação básica, combatendo a fragmentação 

anterior; 

• Ataca o problema das desigualdades regionais, através do retorno da 

União ao financiamento da educação básica; 



• Contribui para a discussão do sistema nacional de educação e do sistema 

único de educação básica, envolvendo estados e municípios como responsáveis 

pela oferta e a União como articuladora solidária; 

• Cria o piso salarial profissional, luta histórica da categoria e poderoso 

instrumento de valorização profissional e de melhoria da qualidade do ensino 

(CNTE, 2007: 9).      
 

 

  Outro aspecto que vem sendo considerado é o fato de que a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC), enviada ao Congresso e que criou o Fundeb, fortaleceu a 

idéia do regime de colaboração entre União, Estados e Municípios. Previsto pela 

Constituição Federal de 1988 e pela LDB, o regime de colaboração em educação entre 

Estados e Municípios parece representar um importante instrumento na busca de uma 

melhor qualidade da educação pública no Brasil. Isso demonstra a preocupação das três 

instâncias de poder (federal, estadual e municipal), no sentido de investir-se na melhoria 

da educação pública brasileira. 

 

Segundo a LDB, os municípios devem priorizar a educação infantil e o ensino 

fundamental, enquanto os Estados têm que garantir, preferencialmente, o ensino 

fundamental e o médio. Dessa forma, a aplicação dos recursos do Fundeb pelos gestores 

estaduais e municipais deverá considerar os respectivos âmbitos de atuação prioritária 

(art. 211 da Constituição Federal). Assim, os recursos do Fundeb devem ser utilizados 

pelos municípios na educação infantil e no ensino fundamental, enquanto que os dos 

Estados, no ensino fundamental e no médio. O mínimo de 60% desses recursos (tal 

como também determinado pelo Fundef) deverá ser aplicado na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica pública, e o restante em outras despesas 

de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. 

 

A emenda constitucional nº53/2006 que cria o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (Fundeb), foi 

votada e aprovada, tendo os governos um ano para implementar as referidas medidas, e 

as prefeituras, inclusive a do Recife, três anos para se adequarem. Todo esse processo 

demonstra que o piso salarial dos professores não será implementado tão rapidamente 

quanto se faz necessário. 



Há insatisfações em relação ao Fundeb entre os professores, a exemplo da atual 

coalizão que está à frente do Simpere Sindicato Municipal dos Profissionais de 

Educação da Rede Oficial do Recife (SIMPERE), como exemplificamos a seguir: 

 

O Fundeb faz parte das políticas educacionais que visam desobrigar o 
Estado do seu papel em relação à educação. A gestão do governo 
Lula mantém a política de financiamento de redução de recurso a 
serviço do pagamento da dívida externa. Por isso, urge a necessidade 
de superar a crise que atinge o ensino básico (SIMPERE, 2007). 

 

 

Não podemos negar, porém, que há avanços em relação à valorização da 

categoria, ainda que o processo de implementação dessa medida é que vai determinar o 

grau de conquistas e,  conseqüentemente, as melhorias  na carreira e no modo de 

tratamento da saúde docente. 

 



CAPÍTULO II  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Como o nosso foco é a análise de um programa de governo voltado para a 

valorização dos professores, buscamos atuar, também, no plano de avaliação de uma 

política pública. Assim, procuramos identificar as decisões tomadas e o meio como 

estão sendo implantadas as ações voltadas para a saúde docente, no contexto da política 

de valorização do magistério da Prefeitura da Cidade do Recife. 

 

Para tanto, apoiamo-nos no conceito utilizado por Muller e Surel (2002) os quais 

afirmam que a política pública se apresenta como um programa de ação governamental 

num setor da sociedade ou num espaço geográfico. Considerando que esse tipo de 

definição possui o privilégio de enfocar a dimensão pragmática da análise das políticas 

públicas, uma vez que toda ação pública nos variados níveis e domínios, penetra no 

campo da análise das políticas públicas, buscamos entender os processos que têm 

envolvido a implementação das políticas públicas, especificamente, as políticas 

educacionais implementadas pela Prefeitura da Cidade do Recife para atenuar o 

problema das doenças dos seus professores. 

 

Estamos considerando que, como afirma Azevedo (2001), a política educacional 

é parte de uma totalidade maior e deve ser pensada sempre em articulação com o 

planejamento mais global que a sociedade constrói como seu projeto e que se realiza por 

meio da ação do Estado. Consideramos, também, serem as políticas públicas que dão 

visibilidade e materialidade ao Estado e articulam-se ao projeto de sociedade que se 

pretende implantar. 

Para a realização dos objetivos da nossa pesquisa, utilizamos a abordagem 

qualitativa, uma vez que, nesse processo, o próprio objeto a ser pesquisado requer uma 

análise a partir das subjetividades dos sujeitos que estão inseridos num contexto 

histórico determinado. Segundo Chizzotti, 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 



entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 
sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos atribuindo-lhes um significado. O objeto não 
é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações que 
sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 1988: 79). 
 
 

 
O nosso objetivo está situado na análise das ações políticas da Secretaria de 

Educação da Cidade do Recife relativas aos cuidados com a saúde dos seus professores 

no contexto da política de valorização do magistério. 

Nesse sentido, de acordo com Minayo, 

 

 
A rigor qualquer investigação social deveria contemplar uma 
característica básica de seu objeto: o aspecto qualitativo, Isso implica 
considerar sujeito de estudo: gente, em determinada condição social, 
pertencente a determinado grupo social ou classe com suas crenças, 
valores e significados. Implica também considerar que o objeto das 
ciências sociais é complexo, contraditório, inacabado, e em 
permanente transformação (MINAYO, 1993: 22). 
 

 

Como o nosso olhar está dirigido para a análise de um programa de governo 

voltado para a valorização dos professores da Rede Municipal do Recife, inicialmente 

buscamos identificar o programa que a Prefeitura do Recife possui em atenção à saúde 

do servidor. Nosso levantamento nos direcionou ao contato com a G.A.S. (Gerência de 

Atendimento ao Servidor) que é o local onde o programa da Secretaria de Educação do 

Município do Recife, voltado para os cuidados com a saúde docente se desenvolve. 

Nesse campo, tivemos acesso aos depoimentos da equipe de profissionais que compõem 

essa Gerência, possibilitando-nos também, o acesso às pastas de registro dos 

atendimentos realizados por essa equipe aos servidores usuários do programa. Além 

disso, fizemos o levantamento e a sistematização das determinações legais e 

encaminhamentos realizados por essa Secretaria no sentido de amenizar os problemas 

de saúde dos professores desta rede de ensino. Assim, analisamos os decretos, normas e 

regulamentações que tratavam da valorização do magistério e que vigoram atualmente. 

 

A nossa pretensão era de que a partir da coleta dos dados fornecidos nesse 

momento inicial da nossa pesquisa, pudéssemos definir os sujeitos usuários do 



programa que iriam compor a nossa análise. Partimos do princípio de que a seleção 

desses sujeitos estaria vinculada aos casos de doenças mais recorrentes, cujos 

afastamentos por licença para tratamento de saúde, apareciam com maior freqüência. 

No entanto, durante as investigações foi-nos apresentado um levantamento, 

realizado por essa Secretaria, que apontava, respectivamente, os problemas emocionais 

e vocais como primeira e segunda causas de afastamento dos docentes para tratamento 

de saúde5. Paralelamente, em entrevista com uma ex-diretora do SIMPERE (Sindicato 

Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Municipal do Recife) obtivemos a 

informação de que esse órgão possuía uma lista com os registros de endereço, telefone e 

escola em que estavam lotados os professores readaptados de função e que teriam 

procurado o SIMPERE na gestão anterior. A partir dessa lista entramos em contato com 

os sujeitos e os entrevistamos nas escolas onde trabalham. 

 

Um terceiro campo em que se desenvolveu a nossa investigação foi o Sindicato 

Municipal dos Profissionais de Ensino da Prefeitura da Cidade do Recife - SIMPERE, 

onde entrevistamos duas dirigentes e tivemos acesso ao estudo sobre as escolas 

municipais elaborado recentemente por esse órgão, aos jornais produzidos por essa 

gestão, à pauta de reivindicação em vigor e aos registros relativos às questões da saúde 

dos seus professores. Todos esses dados nos proporcionam uma visão ampliada do 

conjunto que compõe as questões relativas aos adoecimentos dos docentes da Rede 

Municipal do Recife. 

 

No que concerne às entrevistas, a nossa amostra total foi composta por dezoito 

sujeitos. Foram analisados os dados de cinco entrevistas realizadas com professoras 

usuárias do programa, readaptadas de função. Além das readaptadas, foram 

entrevistadas também cinco professoras que se encontravam em pleno exercício da 

atividade docente, portanto em situação de sala de aula. Todas as dez professoras 

entrevistadas eram regentes I (1° e 2º ciclos). Para nos referirmos as professora, 

entrevistadas utilizaremos os códigos P1, P2, P3, P4 e P5, que lhes atribuímos, 

respeitando o anonimato inerente à pesquisa científica. No mesmo sentido, utilizaremos 

D1 e D2 para os dirigentes sindicais (do SIMPERE) e D3 para a ex-dirigente, 

entrevistados. Foram entrevistadas, também, três psicólogas (designadas de PS1, PS2 e 

PS3), uma pedagoga e duas fonoaudiólogas (designadas F1 e F2) da G.A.S.  
                                                           
5 Levantamento realizado pela Gerência da G.A.S. em 2005 



 

Os sujeitos investigados por essa pesquisa são os professores usuários do 

programa em atenção à saúde docente da Prefeitura do Recife; uma amostra de 

professores não usuários do citado programa; os componentes da Equipe de 

profissionais que formam a Gerência de Atendimento ao Servidor– G.A.S.– 

responsáveis pela implementação do programa investigado e dirigentes do Sindicato 

Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife– SIMPERE. A opção 

pelos professores usuários do Programa em atenção à saúde docente (os readaptados de 

função), justifica-se em virtude de acreditarmos que os depoimentos desses sujeitos 

contribuiriam significativamente para a compreensão do funcionamento do programa 

em questão. 

 

 A seleção dos sujeitos, que não apresentam doenças ocupacionais para compor a 

nossa investigação, auxiliou-nos a compreender a percepção que tais profissionais 

possuem sobre o modo como a política de valorização do magistério da Prefeitura da 

Cidade do Recife trata a questão da saúde docente, além de nos proporcionar a 

possibilidade de construir um quadro comparativo entre os docentes beneficiários e os 

não beneficiários do Programa, como recurso auxiliar às análises. 

 

A Gerência de Atendimento ao Servidor – G.A.S. é formada por uma equipe de 

03 assistentes sociais, 03 bacharéis de direito, 04 fonoaudiólogas, 03 pedagogas, 04 

psicólogas e 03 estagiários administrativos que atuam junto ao conjunto de servidores 

da Secretaria de Educação da PCR. A escolha de profissionais, que compõem a G.A.S. 

como sujeitos da nossa pesquisa, ocorreu porque esses participam diretamente da 

execução do programa e estabelecem um contato direto com os professores 

beneficiários, elaborando projetos, realizando orientações e encaminhamentos, o que 

nos possibilitou uma visão global das questões práticas que envolvem o cotidiano de 

atendimentos desse programa. 

 

Por fim, objetivando um aprofundamento do nosso estudo, elegemos como 

sujeitos dessa pesquisa os dirigentes desse sindicato, uma vez que representam a 

categoria na luta por políticas de valorização do magistério.  

 



Buscando alcançar os objetivos do estudo explicitados anteriormente, utilizamos 

três instrumentos de coleta de dados: o questionário fechado, as entrevistas semi-

estruturadas e a análise de documentos. O questionário, cujos dados sofreram um 

levantamento estatístico nos forneceu, informações sobre o nível de formação 

profissional dos professores usuários ou não do programa em atenção à saúde docente 

do Município do Recife, detalhou os vínculos institucionais desses sujeitos, identificou 

se exerciam paralelamente outra atividade profissional, bem como o tempo de serviço 

que possuíam nessa rede de ensino. Esses registros nos possibilitaram a construção do 

quadro comparativo de tais sujeitos, o qual enriqueceu o nosso trabalho. Esse 

procedimento metodológico nos permitiu, também, investigar a compreensão que os 

professores não usuários do programa possuem sobre o modo como a política de 

valorização do magistério da Prefeitura da Cidade do Recife trata a questão da saúde 

docente. 

 

Em segundo lugar, optamos por realizar entrevistas semi-estruturadas porque 

estas se constituem em um instrumento de levantamento de dados que permite 

privilegiar dimensões qualitativas no estudo realizado. 

 

As entrevistas foram realizadas nos meses de setembro a dezembro de 2006, 

gravadas em áudio (MP3), transferidas para o computador e transcritas de imediato. 

Nesse sentido, destacamos que a construção das nossas entrevistas foi pautada pelos 

objetivos propostos, pois buscamos compreender as ações da Secretaria de Educação da 

Cidade do Recife relativas aos cuidados com a saúde dos seus professores, no contexto 

da política de valorização do magistério. 

 

Por fim, analisamos os documentos da Secretaria de Educação da Prefeitura da 

Cidade do Recife sobre as determinações legais e encaminhamentos realizados para 

amenizar os problemas de saúde dos professores desta rede de ensino. Para tanto, 

elegeremos como documentos para análise os pareceres, decretos, normas, 

regulamentações e outros que tratavam da questão da valorização do magistério em 

vigor, atualmente. 

 

Analisamos, também, os documentos produzidos pelo Sindicato Municipal dos 

Profissionais de Ensino da Prefeitura da Cidade do Recife-SIMPERE, sobretudo os que 



envolviam a pauta de reivindicação dessa categoria profissional e o parecer das escolas 

municipais elaborado por eles. Buscou-se, assim, responder as questões iniciais e 

ampliar o conhecimento sobre o tema, articulando-o com seu contexto.  

 

No que concerne ao método de tratamento de dados e de análise desta pesquisa, 

a nossa referência foi a análise de conteúdo de Bardin. Segundo esse autor, a análise de 

conteúdo pode ser entendida como: 

 

 "Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdos 
das mensagens (indicadores quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens". 
(BARDIN, 1977: 42). 
 
 

Como instrumento de análise, tal conceito foi fundamental para a compreensão 

dos dados obtidos. Assim, procuramos seguir as principais etapas sugeridas por Bardin 

(1977) para a análise de conteúdo dos dados coletados: a pré-análise, a exploração do 

material (codificação do material), o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. 

Para tanto, transcrevemos as entrevistas realizadas com as duas amostras de professores 

(beneficiários e não beneficiários do Programa em Atenção à Saúde do Servidor dA 

Secretaria de Educação  da Rede Municipal do Recife – G.A.S.), os dirigentes do 

SIMPERE e a equipe de profissionais da G.A.S., reproduzindo integralmente as 

narrativas dos sujeitos investigados.  

 

Inicialmente, desenvolvemos uma leitura cuidadosa (leitura flutuante) dos dados 

coletados através das entrevistas e dos questionários realizados com os sujeitos. A partir 

de então, buscamos codificar os dados brutos, executando o recorte das falas. Nesse 

sentido, buscou-se apreender o que era significativo nas narrativas dos sujeitos para 

atender aos nossos objetivos, pois segundo Bardin (1977, p.31), muitas vezes, os 

conteúdos encontram-se ligados a outra coisa, ou seja, aos códigos que contêm as 

significações que estas escondem. 

 

Em seguida realizamos a codificação do material que, segundo Bardin (1977), 

corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, possibilitando ao analista o 

esclarecimento das características do texto para que se possa atingir uma representação 



do conteúdo. Na disposição da codificação definimos uma unidade de registro o “tema”, 

cumprindo assim uma análise temática que, para o autor, significa descobrir os núcleos 

de sentido que compõem a comunicação e cuja presença pode significar alguma coisa 

para o objeto analítico selecionado. Assim, evidenciamos que para esse autor a análise 

de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam a conteúdos 

diversificados. É uma interpretação dos sentidos das palavras, baseada na inferência. 

 

A partir da definição da unidade de registro, iniciamos a “categorização”; nesse 

processo empregamos a categorização com categorias a priori sugeridas pelo referencial 

teórico e com categorias a posteriori elaboradas após a análise do material. Foram 

definidas as seguintes categorias: profissão docente, saúde docente e política de saúde 

docente. 

 

Cada uma dessas foi subdividida em quatro subcategorias, visualizadas no 

quadro abaixo: 

 

 

 

Quadro 01 – Categorias e subcategorias de análise dos dados levantados junto às 
professoras pesquisadas 

 
 

 
TRABALHO DOCENTE SAÚDE DOCENTE POLÍTICA DE SAÚDE 

DOCENTE 
A escolha da docência como 

atividade profissional As causas da doença  Como as professoras chegam ao 
Programa 

A qualificação profissional  
 

A doença: angústia ou 
alívio  

Orientações realizadas pelo 
programa  

O significado de “ser professora” Conseqüências da doença 
para a sala de aula 

 
Percepção da categoria sobre o 

Programa 
 

O valor atribuído à docência e à 
educação 

 
O que a PCR deve fazer 
para melhorar a saúde 

docente. 

 
O sentimento da professora por 

ser alvo de uma política em 
atenção à saúde docente 

 

 

 



Por fim, realizamos o tratamento e a interpretação dos dados colhidos. Assim, 

norteados pelos objetivos propostos por nossa investigação, fizemos a análise dos 

depoimentos colhidos. A partir de então, elaboramos o nosso texto dissertativo, com o 

qual visamos contribuir para modificações/aprimoramentos no trato da saúde do 

professor, no contexto da política de valorização do magistério e na melhoria da 

qualidade do processo de ensino aprendizagem das escolas da rede municipal do Recife. 



CAPÍTULO III 

 

 

A POLÍTICA MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE RELATIVA À SAÚDE 

DOCENTE 

 

Há um tom geral de recriminação moral com relação 
ao doente, que seria vítima de seus próprios excessos. 
A doença seria decorrência de descuidos que as 
pessoas teriam no cuidado de si mesmas (...) 
preocupações, perturbações, também levariam ao 
adoecimento, o que teria contrapartida no imaginário 
médico na nebulosa categoria do estresse" (Luz, 1999: 
25). 

 
 
 
3.1. A Gerência de Atendimento ao Servidor da Secretaria de Educação da Prefeitura do 
Recife (G.A.S.) 
 

 

O Programa de ação voltado para os cuidados com saúde docente desenvolvido 

pela Secretaria de Educação da Prefeitura da cidade do Recife tem na G.A.S. – Gerência 

de Atendimento ao Servidor, o espaço através do qual o mesmo ganha materialidade.  

 

Como já nos referimos nos procedimentos metodológicos, a Gerência de 

Atendimento ao Servidor – G.A.S. – é formada por uma equipe de 03 assistentes 

sociais, 03 bacharéis de direito, 04 fonoaudiólogas, 03 pedagogas, 04 psicólogas e 03 

estagiários administrativos que atuam junto ao grupo de servidores da PCR. As 

assistentes sociais são responsáveis pelos encaminhamentos dos servidores da educação 

no processo de aposentadoria e oferecem apoio aos servidores doentes que não possuem 

família ou que se encontram em situação de abandono familiar; os bacharéis de direito 

verificam o estatuto do servidor quanto à legalidade jurídica de inquéritos 

administrativos, analisam minutas de portaria e outros serviços relativos às questões da 

legislação do trabalho; as pedagogas são responsáveis pela elaboração de capacitações 

aos servidores; as fonoaudiólogas acompanham os servidores que apresentam 

problemas vocais, as psicólogas realizam acompanhamento e encaminhamento dos 



servidores que estão com problemas emocionais aos atendimentos adequados; e os 

estagiários fornecem um suporte administrativo ao programa, esses possuem 2º grau 

completo e são cuidadosamente selecionados em função de exercerem uma atividade 

ligada a pessoas com problemas de saúde, sendo orientados no sentido de respeito ao 

sigilo da vida pessoal do servidor 6. 

 

O investimento numa estrutura adequada para o funcionamento do Programa 

demonstra o interesse da Prefeitura do Recife quanto à questão da saúde dos servidores 

da educação.  

 

Nas intenções proclamadas, a G.A.S. tem como proposta promover a melhoria da 

qualidade de vida do servidor da educação e, consequentemente, seu rendimento 

profissional com ações educativas e preventivas numa visão biopsicossocial, prevenir e 

administrar conflitos gerados no âmbito da Secretaria de Educação, procurando 

assegurar os direitos e obrigações dos servidores, para conseguir a melhoria da 

qualidade na prestação do serviço ao público. São também proclamadas como suas 

atribuições: a orientação e o acompanhamento dos servidores nos processos de 

afastamento de função por licença médica ou readaptação; o encaminhamento do 

servidor para a Unidade de Trabalho que apresente atividades condizentes com sua 

condição de saúde; a busca da articulação com outras instituições para implementação 

de programas e projetos; a realização da articulação com a GOPM (Gerência 

Operacional de Perícias Médicas) para estudos de caso de readaptação; o 

estabelecimento de implementação da Ouvidoria para a resolução de conflitos e o 

desenvolvimento de programas e projetos de formação continuada para os servidores 

não docentes, articulados à política de Gestão de Pessoal 7. 

 

O Programa em análise é implementado através de dois tipos de ação: a preventiva 

e a curativa (da qual falaremos mais adiante).  

 

A ação curativa tende, predominantemente, a levar os docentes para a readaptação 

de função, o que envolve um longo processo. De fato, os caminhos para a readaptação 

                                                           
6 Depoimento da fonoaudióloga e gerente da G.A.S., Nancy Jansen, colhido para essa pesquisa, em 
outubro de 2006.  
7 Apresentação realizada em agosto de 2005 pela gerência da G.A.S. aos professores recém concursados 
da PCR gentilmente cedida por essa gerência à nossa pesquisa. 



funcional podem ser bastante tortuosos, pois estão repletos de desconfiança e de maus 

tratos. Os professores que apresentam problemas de saúde são encaminhados pelos seus 

médicos particulares para a Gerência Operacional de Perícias Médicas do município, 

com a orientação de impossibilidade do exercício da profissão docente. Na GOPM são 

avaliados e dependendo do caso são encaminhados para a readaptação de função. 

Muitos casos são rapidamente resolvidos e o professor recebe um documento atestando 

que a sua situação de regência está agravando a sua doença. Tal documentação é 

entregue à escola pelo próprio professor. A cópia desse documento é encaminhada à 

G.A.S. pela Junta Médica Municipal. O professor readaptado deverá submeter-se, 

semestral ou anualmente, a uma nova avaliação da Junta Médica. Deverá realizar todos 

os exames solicitados e encaminhar o parecer, novamente, à Junta. 

 

Dado a complexidade de tal processo, é comum o conflito entre os docentes e a 

GOPM. Um exemplo dessa situação pode ser visto no depoimento abaixo: 

 

“O primeiro médico me decepcionou, porque não quis me atender na 
hora. Ele queria que o outro médico viesse. O médico foi muito 
ignorante comigo sem eu fazer nada. Eu cheguei lá com o documento 
do meu médico, aí ele foi grosseiro. Eu fui acompanhada, eu estava de 
um jeito. Tão abatida. Pra mim eu ia morrer mesmo. Aí a minha irmã 
foi comigo para me ajudar. Aí ele disse que ela não podia entrar. Eu 
disse – Dr. deixe ela entrar que ela vai me ajudar . E ele disse comigo: 
- Ela não tem boca pra falar? Ai eu disse: Dr. eu tenho, estou com 
medo e quero ir junto com ela , ela trabalha comigo na mesma escola 
e sabe do meu problema que ela é minha irmã. Aí ele foi muito grosso 
e disse: - Saiam as duas, saiam que eu não vou atender. Você vai ficar 
para outro médico. Aí minha irmã disse: - O quê Dr.? O senhor não 
está agindo certo, não. Aí ele começou a brigar com ela e expulsou, eu 
e ela pra lá” (P4). 
 
 

Após o parecer da GOPM sobre os professores readaptados de função, a G.A.S. 

recebe uma cópia e passa a acompanhar todos os casos, registrando o processo numa 

pasta de anotações e orientando os professores nos procedimentos que deverão realizar a 

partir de então. Quando os professores com encaminhamento para readaptação de 

função chegam à G.A.S., eles têm a opção de continuarem ou não na mesma escola que 

lecionam. Quando eles desejam ser transferidos, a G.A.S. encarrega-se de entrar em 

contato com as escolas que esses professores escolheram para sua transferência. Em 

alguns casos, as escolas não aceitam tais professores sob a justificativa de não existir 

nenhuma função para eles dentro daquela unidade educacional, o que é um direito das 



escolas. Inicia-se, assim, um outro momento, que é o de encontrar uma escola que aceite 

esse professor como readaptado. Existem escolas cuja direção está mais disposta e 

possui um olhar diferenciado para a nova situação desse profissional. Caso contrário, o 

professor será visto como mais um problema para a escola. 

 

Quando a portaria, que regulamenta a situação do readaptado de função, é 

publicada em Diário Oficial, define a nova situação profissional do professor, que passa 

a ter a função de apoio pedagógico nas escolas. Essa é uma questão bastante delicada, 

pois não define claramente que atividade o readaptado irá exercer na unidade 

educacional, o que gera conflitos no espaço escolar, uma vez que ele passa a 

desempenhar funções burocráticas ou qualquer outra função que seja necessária à 

escola. Ilustrativo dessa questão é o registro que encontramos nas pastas de 

apontamentos da G.A.S. e transcrito abaixo: 

 

“Compareceu à G.A.S., relatou que não estava se sentindo bem na 
escola, porque pedem para ela ir para a sala de aula e não sabe dizer 
não. A sua função é fazer café, tirar xérox e fazer o ponto das 
professoras “mil e uma utilidades” 8. 
 

 

Em relação aos professores doentes e que buscam a readaptação de função, 

existem aqueles que se encontram em estágio probatório. Legalmente o estágio 

probatório exige que os professores cumpram 3 anos de docência para adquirirem o 

direito jurídico à readaptação funcional. Os que apresentam impossibilidade de exercer 

a função docente antes de concluírem o tempo exigido, permanecem de licença médica 

e assim continuam até que consigam uma aposentadoria por invalidez. Durante as 

licenças médicas, o tempo de estágio probatório é suspenso e só volta a contar a partir 

do final da licença. 

 

Uma outra situação envolve os professores que possuem dois contratos de 

trabalho sendo um em estágio probatório. Eles não podem ser readaptados de função, 

pois um dos contratos não lhes dá esse direito. Mais uma vez a resolução do problema 

passa a ser a utilização das licenças médicas contínuas. 

 

                                                           
8 Registro encontrado nas pastas de apontamento da G.A.S. 



Além da atenção aos professores readaptados de função, a G.A.S. acompanha 

alguns profissionais que não se encontram em desvio de função, mas que precisam de 

um acompanhamento mais sistemático. Em geral esses profissionais são convidados 

pela G.A.S. para uma conversa após a comunicação da direção da escola em que estão 

lotados, das suas constantes licenças médicas, ou em função de envolvimento em 

situações recorrentes de conflitos no espaço escolar. A direção da escola, incomodada 

com a quantidade de licenças médicas curtas desses professores, busca a G.A.S. para 

solucionar o problema. Vale destacar que, na falta do professor, é comum a direção 

assumir a turma. Quando a escola possui estagiário disponível, ele também pode 

assumir a sala de aula na ausência do professor. A solução mais freqüente é a 

distribuição da turma cujo professor faltou, em duas outras turmas que estão em aula. O 

problema, então, se alastra prejudicando um total de três turmas: a que está sem o 

professor, por ter faltado, e as outras duas, que receberam os alunos desse professor. E 

isso pode refletir negativamente na dinâmica escolar. 

 

A qualidade da educação é significativamente afetada pelas condições de 

trabalho e saúde dos professores. Para que se obtenha uma aprendizagem e um ensino 

de qualidade, é necessário o bem estar integral do professor. Segundo Codo (2002) os 

dados observados referentes aos professores acometidos pela síndrome de burnout são 

excelentes indicadores para se medir os resultados da educação no Brasil, pois 

demonstram que algo de errado está acontecendo. O autor afirma ter verificado que nos 

lugares onde há um grande número de docentes com esse problema, os resultados do 

Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) são baixos. 

 

A questão do absenteísmo trabalhista pode ser entendida, também, como 

estratégias mobilizadas pelo professor para aliviar o estresse vivenciado no ambiente 

escolar. O número elevado de licenças médicas para tratamento de saúde dos 

funcionários da Secretaria de Educação do Recife, no ano de 2006 preocupou 

significativamente a instituição, levando o Prefeito do Recife, João Paulo de Lima e 

Silva a admitir publicamente a sua inquietação9. Em levantamento realizado por essa 

secretaria, correspondente aos meses de janeiro a junho de  2006, foi identificado o 

                                                           
9 Relatado em entrevista com a diretoria do SIMPERE (Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino 
da Rede Oficial do Recife) no mês de novembro de 2006. 
 
 



número total de 37.763 (em quantidade de dias) de ausências dos funcionários da 

educação, computando-se dados gerais, como os de licenças para tratamento de saúde 

do servidor, licenças gestantes e para acompanhamento de pessoas doentes na família. O 

quadro abaixo, fornecido pela Gerência de Atendimento ao Servidor (G.A.S.), é 

representativo dessa situação: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 02: Recife – Secretaria de Educação – Levantamento de licenças para 
tratamento de saúde, expedidas pela GOPM- 2006.1 

 
 

 
      LICENÇA 
GESTANTE 

 

 
LICENÇA PARA 
ACOMPANHAR 

PESSOAS 
DA FAMÍLIA 

 
LICENÇA PARA 

TRATAMENTO DE 
SAÚDE 

 

 

MESES 

Nº. DE 
LICENÇAS 

QUANT. 
EM DIAS

Nº. DE 
LICENÇAS 

QUANT. 
EM DIAS 

Nº. DE 
LICENÇAS 

QUANT. 
EM DIAS 

JAN 02 240 03 68 119 5667 

FEV 15 1800 13 247 159 3195 

MAR 12 1440 17 311 237 73476 

ABR 07 840 13 248 217 6147 

MAI 11 1320 24 478 319 9170 

JUN 12 1440 21 291 233 6237 

TOTAL 59 7080 91 1643 1320 37763 
          

     

 

Esses dados evidenciam a necessidade de Programas de atenção à saúde dos 

servidores que modifiquem a referida conjuntura. Demonstram também a gravidade da 

situação, pois o número de licenças é bastante elevado para o tempo correspondente ao 

levantamento (seis meses). 

 



Por outro lado, identificamos que dirigentes do SIMPERE estão atentos a essa 

questão, conforme depoimento abaixo: 

 

 “O prefeito disse publicamente que estava impressionado com o 
número de faltas dos professores. Eu acho que ele deveria se 
perguntar: por que o professor falta? Por que não estava faltando 
antes, em outras épocas? O professor quer trabalhar, logo que inicia, 
tem aquela vontade. Muitas vezes faz curso pagando do próprio bolso, 
porque quer aprender. Tudo concorre contra ele, o salário dele não dá. 
A gente entende que o responsável por isso é o poder público, é o 
governo, é a Prefeitura. Depois eles dizem que a responsabilidade é 
toda do professor, ele é o faltoso, ele é quem quer se dar bem” (D2). 

  

 

 

 

3.2. Funcionamento do Programa  

 

 

O acompanhamento feito aos professores usuários do programa pela equipe 

interdisciplinar da G.A.S. é dividido internamente da seguinte forma: os professores que 

apresentam problemas vocais ficam sob a orientação das fonoaudiólogas, os que 

possuem problemas de ordem emocional (estresse, depressão, etc.) são orientados pelas 

psicólogas, e os demais ficam sob a responsabilidade dos profissionais de serviço social 

e das pedagogas. A equipe é responsável por encaminhar os professores que apresentam 

problemas de saúde para os tratamentos específicos, fazer registros da situação 

encontrada e dos encaminhamentos realizados. Como constatamos em entrevista 

concedida pela psicóloga da G.A.S.: 

 

 

“A gente faz a escuta clínica; o encaminhamento; o acolhimento, que 
é importantíssimo. A gente recebe a pessoa, deixa ela despejar  todo o 
conteúdo que está incomodando e depois faz a orientação e o 
encaminhamento. A partir do momento em que a gente faz esse 
encaminhamento, a gente não deixa esse servidor só. Por exemplo, a 
gente detecta que ele está com sintomas depressivos, aí o que é que a 
gente faz: a gente tenta ver a localização que ele mora e encaminhar, 
muitas vezes até marcar o atendimento quando ele está muito 
fragilizado. Eu mesma tenho essa prática, ele já sai com o 
encaminhamento agendado no Cest10 que tem um serviço 

                                                           
10 Centro Especializado do Trabalhador (Cest) 



especializado e convênio com a Prefeitura. E depois a gente chama 
para conversar sobre o prognóstico, sobre se está freqüentando a 
psicoterapia. E também, entramos em contato com a escola para saber 
se houve alguma mudança de comportamento após o atendimento” 
(PS1). 
 

 

Normalmente é a G.A.S. que avisa aos professores o vencimento das suas 

licenças de readaptação funcional e urgência em providenciar a documentação 

necessária à renovação da licença. Entram em contato com os professores readaptados 

através de telefonemas ou telegramas enviados à escola em que esses estão lotados. A 

preocupação com a renovação da readaptação funcional na data estabelecida é bastante 

relevante, uma vez que, finalizando o prazo da licença, o professor deverá voltar para a 

sala de aula ou renovar a licença. Caso não renove em tempo, deverá retornar à sala de 

aula, mesmo que não tenha condições físicas ou emocionais para reassumir a sua função 

docente, o que é motivo de estresse entre os professores readaptados, como identificado 

nos registros da G.A.S. 

 

Nos atendimentos feitos aos professores com problemas de ordem psíquica, a 

equipe de psicologia relata que os professores procuram a G.A.S. para contarem seus 

problemas, alguns chegam a vir todos os dias. As psicólogas, então, buscam esclarecer 

os professores doentes de que elas não possuem a função de atendimento clínico. 

Conversam com esses professores para que diminuam a freqüência de visitas à G.A.S. 

Assim, eles passam a vir semanalmente e depois mensalmente. Vale ressaltar que, em 

levantamento realizado pela G.A.S., constatou-se que a depressão é responsável pelo 

maior número de afastamentos por licença para tratamento de saúde dos professores na 

Prefeitura do Recife. Tal fenômeno também vem sendo identificado por outros estudos, 

como é demonstrado por Reis: 

 

 
“Nas pesquisas em professores do Estado da Bahia, realizada por 
Silvany-Neto et al (2000), Wernick (2000), Paranhos (2001), e Delcor 
et al. (2004), a queixa de cansaço mental foi a de maior prevalência, 
afetando respectivamente 39,6%, 44,6%, 73,3% e 59,2% dos 
entrevistados. Nota-se que nesses estudos estavam incluídas as 
queixas físicas, como rouquidão, dor nos membros superiores e 
varizes. A queixa de nervosismo também sempre esteve presente entre 
as mais importantes queixas dos professores” (REIS, 2006: 233).  
 

 



Esse autor destaca que os sintomas emocionais, como cansaço mental e 

nervosismo são uma resposta do organismo ao estresse vivido e essas reações não 

atingem apenas o professor, mas repercutem na qualidade final da educação. 
 

 

 

 

3.3. Os projetos em atenção à saúde dos servidores da Secretaria de Educação da 

Prefeitura Municipal do Recife 

 

 

A nossa pesquisa identificou que a equipe de profissionais que compõem a 

G.A.S.é ao mesmo tempo responsável pela implementação e pela elaboração dos 

projetos. Isso, evidentemente, sem deixar de seguir as diretrizes mais gerais 

estabelecidas pela legislação municipal.  

 

Por meio da análise documental e das entrevistas realizadas com essa equipe, 

verificamos que a atuação desse Programa em atenção à saúde vem se desenvolvendo 

através das seguintes ações: o Programa Educando com a Voz Saudável, o Programa de 

Intervenção e Acompanhamento do Servidor na Escola (PRIASE), e o Programa 

Qualidade de Vida. Os projetos Educando com a Voz Saudável e o Qualidade de Vida 

foram elaborados dentro de uma proposta preventiva da saúde do trabalhador, já o 

PRIASE numa perspectiva de intervenção, no sentido de reduzir os problemas com os 

professores readaptados de função, identificados dentro das escolas.  

 

 

 

3.3.1. O Programa Educando com a Voz Saudável 11

 

Ainda que na Rede Municipal do Recife sempre tenha havido uma preocupação 

com a “voz do professor” é a partir do governo municipal de João Paulo de Lima e 

Silva, que tais medidas passam a acontecer mais sistematicamente. 

                                                           
11 Os projetos em atenção à saúde dos servidores são referidos, pelos implementadores, como programa, 
ou como projeto.  



 

A origem desse Programa resultou da análise da situação dos professores no ano 

de 2000. Os dados concernentes demonstraram uma incidência significativa de 

problemas vocais nos professores da Rede Municipal do Recife, visto que os distúrbios 

vocais apareciam como a segunda causa de afastamento desses profissionais da sala de 

aula, atendidos pela Diretoria Setorial de Recursos Humanos (RECIFE-a, 2001). 

 

Nesse mesmo contexto, uma pesquisa divulgada em 2001, realizada pelo 

Programa de Pós-Graduação em Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da 

Universidade Federal de Pernambuco, levantou o perfil vocal dos professores do ensino 

infantil e fundamental das escolas da rede municipal do bairro da Várzea. Os seus 

resultados revelaram que 61% utilizavam “abusivamente” a voz em sala de aula; 40% 

apresentavam alterações laríngeas no exame otorrinolaringológico e 80% afirmaram 

nunca ter recebido orientação sobre a utilização adequada da voz. Suas autoras 

destacam que: 

 

“A conscientização dos profissionais da saúde e educação, para a 
necessidade de se intervir de forma rápida e eficiente na reabilitação e 
prevenção da saúde vocal do professor tem influenciado projetos, de 
baixo custo, com enfoques preventivistas e/ou curativos, através de 
parcerias entre Universidades e Prefeituras em alguns estados e 
municípios do nosso país, ainda com pouco impacto, porém vemos 
que cresce no Brasil o número de pesquisas enfocando a saúde vocal 
do professor, e os achados que correlacionam os distúrbios vocais 
ficam mais evidentes” (CABRAL e CALDAS, 2001: 7). 

 

 

A conclusão dessa pesquisa influenciou significativamente a implantação do 

programa em questão, desencadeando como ação inicial da Prefeitura do Recife a 

exigência de exames de videolaringoscopia aos dois mil professores que ingressaram na 

Rede Municipal de Ensino naquele ano. Despertou, também, a necessidade de se 

promover o Curso de Orientação em Saúde Vocal que foi desenvolvido pelo Núcleo de 

Atendimento ao Servidor da Secretaria de Educação – NASSE (depois denominada de 

G.A.S.)  – e pelo Centro Especializado do Trabalhador – CEST, vinculado à Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 



No ano seguinte, um convênio com a Universidade Católica de Pernambuco – 

UNICAP, ligado ao Curso de Fonoaudiologia, possibilitou a realização da primeira 

etapa de um curso para 800 professores. A continuidade desse curso, em 2003, enfatizou 

a comunicação oral, através de técnicas vocais; entretanto em 2004 não ocorreu a 

renovação do convênio, ato justificado pelos altos custos do curso realizado. Apesar de 

haver a preocupação do poder municipal com a saúde docente, essa descontinuidade 

indica limites nessa preocupação. Mesmo assim, buscando solução dentro do regime de 

colaboração, em 2005 a G.A.S. enviou ao MEC um projeto solicitando verba para dar 

continuidade aos cursos conveniados com a UNICAP, mas até o período da nossa coleta 

de dados, não havia resposta a essa solicitação. Notemos que esse fato, evidencia o 

papel da equipe da G.A.S. como fazedores e implementadores do Programa. Segundo a 

G.A.S.: 

 

 

“A implementação do Programa, no modelo em que está sendo 
desenvolvido, é uma ação pioneira em nosso Estado que demonstra 
uma política de valorização do professor, pautada não só na formação 
continuada, mas, principalmente, quanto à política de investimento na 
qualidade de vida” (RECIFE-b, 2005:7). 
 

 

A avaliação realizada pela equipe da G.A.S. sobre esse Programa ressalta que a 

solução encontrada é a busca de recursos e financiamentos para a continuidade das 

ações iniciais. Enfatiza que esse Programa provocou junto à comunidade escolar 

expectativas e legitimidade. Destaca que a maioria dos professores tem reivindicado a 

ampliação das ações do Programa, para além da sala de aula (mudança de atitudes dos 

professores) e da prevenção, para que se possam apontar soluções e encaminhamentos 

quanto à terapia dos casos detectados.  

 

Um outro aspecto realçado por essa Gerência é de que a Secretaria de Educação 

investindo na política de valorização profissional, entende que a qualidade da saúde 

incide diretamente na qualidade do trabalho e que o Curso de Saúde Vocal deve 

acontecer enquanto formação continuada, pois reconhece que repercute diretamente na 

qualidade do ensino. Essa avaliação gerou dentro dessa equipe a busca por soluções 

para resolver a descontinuidade do curso em orientação à saúde vocal, pois para essa 

equipe: 



 

“A experiência acumulada nesses quatro anos pela Secretaria de 
Educação nesta intervenção pedagógica resultou em mudanças de 
atitudes em relação ao uso da voz (maior hidratação do trato vocal, 
redução dos abusos vocais, melhor utilização dos recursos da voz). A 
Secretaria de Educação investindo na política de valorização 
profissional e entendendo que a qualidade da saúde incide diretamente 
na qualidade do trabalho, busca garantir o Curso de Orientação em 
Saúde Vocal, como formação continuada, considerando a importância 
do Programa para a qualidade do ensino. Desta forma propõe a 
continuidade do curso para todos os professores em regência, 
atingindo um total de 3.000 professores durante o triênio 2006-2008” 
(RECIFE-b, 2005:8). 

                 

 

Assim, a orientação vocal aos professores passou a acontecer duas vezes ao ano, 

durante três dias, sempre aos sábados, num total de 12 horas de aula por semestre, em 

cursos compostos por dois módulos. O primeiro módulo aborda a noção de anatomia e 

fisiologia do aparelho fonador, os fatores prejudiciais ao trato vocal, apresenta as 

patologias decorrentes do uso excessivo da voz, aponta ações para preservar a saúde 

vocal (respiração adequada, relaxamento, aquecimento vocal, intensidade, altura, ritmo 

e velocidade da fala, articulação e entonação). O segundo módulo que acontece seis 

meses após o primeiro, orienta os professores sobre as técnicas de projeção vocal, 

dicção e expressão oral, postura e expressão corporal e sobre como falar em público 

(RECIFE-e, 2004). A divulgação dessa iniciativa entre os professores, acontece durante 

a Capacitação Intensiva da Rede Municipal do Recife. Vêm sendo oferecidas trinta 

vagas por semestre e as aulas são ministradas pela própria equipe de fonoaudiólogas da 

G.A.S. O número reduzido de vagas em relação ao universo de professores dessa rede, 

segundo uma das fonoaudiólogas entrevistadas, parece não apresentar problemas, pois: 

 

“O número de vagas oferecidas aos professores para os cursos de 
Saúde Vocal é bastante reduzido, mas o que acontece é que muitos 
que se inscrevem não aparecem ou não concluem as doze horas 
propostas” (F1). 
 
 

A equipe da G.A.S. reconhece as dificuldades que os professores possuem em 

disponibilizar os sábados para participarem dessas orientações. Para a G.A.S. a falta de 

investimento na própria saúde é uma questão cultural, pois as pessoas apenas alertam 

para o problema quando já estão adoecidas. Em função dessa situação, a equipe tem 

analisado a possibilidade de realizar orientação vocal aos professores dentro do horário 



de trabalho deles, como observamos na entrevista concedida por uma das gerentes da 

G.A.S. 

 

“A idéia é iniciar a orientação vocal, nas escolas que apresentaram 
menor número de participação nos cursos já oferecidos. Nesses 
momentos os estagiários substituiriam os professores em exercício, o 
que possibilitaria a participação de todos os docentes” (F1). 
 
 

Apesar de reconhecer que esse é um trabalho que atingirá as escolas lentamente, 

essa é a forma encontrada pela equipe para garantir a ampla participação dos 

professores. 

 

Uma outra medida relativa à prevenção é o Programa Educando com a Voz 

Saudável. Segundo uma das implementadoras entrevistadas:  

 

“O Programa Educando com a Voz Saudável funciona orientando os 
professores no cuidado com a voz. Nesses momentos, alguns 
professores avaliam o estado da sua voz e aprendem a prevenir 
problemas vocais. Recentemente, no dia do professor a Prefeitura do 
Recife distribuiu um kit Educando com a Voz Saudável, composto por 
uma bolsa com uma garrafa para água, uma toalhinha e um folheto 
com orientações sobre os cuidados com a voz” (F1). 
 

 

O objetivo geral desse programa é promover a saúde vocal dos professores, 

através da formação continuada, visando à melhoria da qualidade de vida, das condições 

de trabalho e do ensino (RECIFE-b, 2005, p.9) Para alcançar esse objetivo, os 

profissionais responsáveis apontam as seguintes ações: 

 

1. conscientizar os professores da importância de desenvolver habilidades vocais, 

padrões corretos de articulação, respiração, postura corporais que sirvam de 

modelo para os alunos; 

2. sensibilizar os professores quanto à prevenção de disfonias; 

3. triar 12 e monitorar os professores orientados em saúde vocal; 

4. desenvolver material educativo sobre o uso da voz no exercício profissional. 
 
 

                                                           
12 A triagem é uma avaliação vocal básica que consiste em anamnese, avaliação vocal perceptiva auditiva 
e avaliação audiológica. 



Inicialmente, esse programa funcionou com uma amplitude maior junto aos 

professores que participavam intensamente favorecendo a identificação e o 

encaminhamento de problemas para tratamento específico. No entanto, as dificuldades 

encontradas para obtenção de verbas que promovessem a continuidade das ações 

iniciais, bem como o fato de não se priorizar o investimento na prevenção da saúde 

docente, têm produzido um quadro bastante diferenciado do proposto, como 

anteriormente relatado. 

 

Nesse mesmo sentido, identificamos entre os membros da equipe da G.A.S., a 

preocupação com os problemas vocais dos professores, pois reconhecem que esses têm 

contribuído para o aumento das licenças médicas para tratamento de saúde. 

 

Apesar da preocupação e do investimento desse grupo, o cenário atual é de 

docentes que se submetem a extensa jornada de trabalho, fato que contribui para o seu 

elevado nível de estresse, favorecendo o abuso e pelo mau uso vocal. Soma-se a esses 

fatores o desconhecimento de hábitos de higiene e saúde vocal, o que vem reforçar a 

prática do abuso e de mau uso vocal, e provocado uma alta incidência de patologia no 

trato da voz, ocasionando muitas vezes, a solicitação de afastamento temporário ou 

permanente de função e provocando sofrimento nesses profissionais (RECIFE-b, 2005, 

p.5).  

 

Para Giannini, nos caminhos das professoras readaptadas, os sintomas de voz 

são enredados em histórias de impedimento, medo, aflição e conflitos. A autora percebe 

a descontinuidade de expectativas entre o vir a ser professor e as condições encontradas 

na escola. Segundo a mesma, 

 

“O recurso da readaptação funcional para o professor como forma de 
poupar o uso da voz, cada vez mais, tem sido um caminho sem volta. 
Esse  
contato com os alunos e colegas. Ao deixar de “utilizar a voz”, o 
professor também deixa de estar na posição de quem tem a palavra, ou 
seja, sustentar um lugar de saber. Em nome de proteção à saúde vocal, 
o sujeito fica à mercê de uma série de condições adversas, o que 
inviabiliza a recuperação e a condução do seu papel” (GIANNINI, 
2003: 138-139).  
 
 



Por outro lado, quando o professor readaptado encontra, dentro do espaço 

escolar um sentido pedagógico para a realização do seu trabalho, o afastamento pode 

representar um alívio para esse profissional. Ao se afastar da sala de aula, ele também se 

afasta das condições de indisciplina, violência e estresse. No entanto, se o professor 

assume funções meramente burocráticas, o seu papel pedagógico perde o sentido, o que 

tem provocado sofrimento e gerado conflito no interior da escola como podemos 

observar nos registros da G.A.S, conforme os exemplos a seguir13: 

 

 

“Compareceu à G.A.S., relatou que não estava se sentindo muito bem 
na escola. A sua função é fazer café, tirar xérox e fazer o ponto dos 
professores”.  
 
 

Em relação à mesma professora, encontramos a seguinte anotação: 

 

 

“A diretora afirmou que a servidora desempenha bem a sua função. 
Apesar de existirem alguns conflitos que em seguida são resolvidos”. 
 
 

Ou ainda: 

 

“Telefonou dizendo que estava sentindo-se excluída por não participar 
da capacitação intensiva. Foi esclarecido que só quem iria participar 
eram os trabalhadores da biblioteca. Ficou de conversar novamente 
com a G.A.S. porque não queria ser readaptada administrativa”. 
 
 

Constatamos a relevância desse programa, pois entendemos que, embora o 

professor não seja o único responsável pelo seu adoecimento vocal, pois diversos 

fatores colaboram para esse quadro, tem na sua voz um dos seus principais instrumentos 

de trabalho, necessitando de orientações sobre a melhor maneira de utilizá-la. Assim, 

observamos que ainda que limitado, o Educando com a Voz Saudável, trata-se de um 

programa que continua em execução e que vem contribuindo para melhores condições 

de trabalho dos profissionais aqui em destaque.  

 

 

                                                           
13 Anotações encontradas nas pastas de acompanhamento da G.A.S. 



3.3.2. O Projeto de Intervenção e Acompanhamento do Servidor na Escola 

(PRIASE) 

 

 

A origem desse projeto é encontrada em pesquisa desenvolvida, no ano de 2004, 

pela equipe interdisciplinar da G.A.S. junto a gestores das escolas da rede municipal, 

servidores afastados e professores deslocados da função. Nas entrevistas junto aos 

gestores foram abordados os seguintes aspectos: estrutura física da escola; adaptação 

funcional do servidor readaptado e o relacionamento interpessoal do servidor no 

ambiente de trabalho. Já nas entrevistas realizadas com os professores readaptados de 

função, a equipe da G.A.S. abordou a satisfação, ou não, à nova função; as dificuldades 

no desempenho da função; relacionamento interpessoal e a impressão pessoal sobre a 

sua condição na nova função. O cruzamento desses dados gerou um relatório que 

apontou a necessidade de ações interventivas direcionadas à melhoria do 

relacionamento interpessoal nas escolas, apontado como indicador de maior incidência 

de dificuldades funcionais e de desempenho satisfatório na pesquisa realizada (RECIFE-

d, 2005: 5). 

 

A Gerência de Atendimento ao Servidor – G.A.S.– desenvolve Programas 

Preventivos (que buscam a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida) e 

Interventivos (que prestam o acompanhamento aos servidores afastados de função por 

problemas de saúde). O Projeto de Intervenção e Acompanhamento do Servidor na 

Escola – PRIASE– apresenta-se como uma ação de caráter interventivo dirigido aos 

servidores da Secretaria de Educação do Município, tendo como foco inicial o gestor 

escolar – suas dificuldades, limitações e possibilidades enquanto pessoa dotada de 

inteligência, raciocínio, emoção e sentimento (RECIFE-d, 2005, p.2). Essas ações 

demonstram a preocupação dessa equipe em construir programas e projetos que sejam 

implementados a partir de um conhecimento mais aprofundado dos problemas que 

envolvem o processo de saúde-doença dos seus servidores. 

 

Os resultados do estudo levaram à constatação de que 180 servidores, 

espalhados por 105 Unidades Educacionais apresentavam desempenho comprometido 

por problemas de saúde e de relacionamento. Assim, a G.A.S. pôde identificar que o 

ambiente de trabalho tornava-se conflituoso em decorrência dos afastamentos 



constantes, seja por licença para tratamento de saúde (LTS) ou por outra justificativa 

que envolva a doença (RECIFE-d, 2005:3). 

 

Um outro dado obtido sobre a questão, veio através dos atendimentos cotidianos 

realizados pela G.A.S., em que eram comuns as queixas dos diretores e servidores 

quanto às dificuldades funcionais dentro do ambiente de trabalho. Segundo essa 

gerência 

, 

“Na rotina de atendimento da G.A.S. registram-se freqüentes queixas 
de gestores das Unidades Escolares e dos próprios servidores quanto 
às dificuldades funcionais.” (RECIFE-d, 2005: 3). 
 
 

Nesse sentido, em entrevista com uma das psicólogas que compõem a equipe da 

G.A.S., obtivemos o seguinte depoimento: 

 

“A princípio a gente trabalhava apenas com os servidores readaptados, 
fizemos um levantamento em todas as escolas da rede, aí o contato era 
só com os professores readaptados. Só que a gente começou a 
perceber nessas visitas que existiam outras queixas que não só a dos 
readaptado. Eram queixas de professores por conta de um estigma 
com o servidor readaptado. Então já causava um problema de 
relacionamento. Quando a gente começou a perceber que existia isso, 
que já estava gerando problema, a gente mudou o foco. A gente 
começou a pensar num projeto que trabalhasse a relação interpessoal e 
a humanização dentro da escola. Fazer com que o outro colega 
percebesse que ele está doente hoje, mas não é porque ele quis, não é 
porque ele escolheu estar doente e que amanhã este colega que está 
saudável pode ter um problema de saúde também e passar pela mesma 
condição que ele está passando hoje, também” (PS2). 
 
 
 

A partir desses dados, a G.A.S. elaborou um projeto de intervenção, buscando 

reduzir os conflitos, dentro do espaço escolar, que envolviam os readaptados de função, 

tendo como objetivo geral otimizar as condições de trabalho dos profissionais dessa 

rede de ensino, buscando a melhoria das relações interpessoais (RECIFE-d, 2005). Essa 

iniciativa principiou com uma experiência piloto. Inicialmente, foi selecionada na rede a 

escola que apresentava o maior número de problemas de relacionamento, em seguida foi 

elaborado um projeto.com a intenção de conscientizar os demais funcionários da escola, 

sobre a situação dos readaptados. 



A expectativa proposta era possibilitar uma reflexão sobre a prática profissional 

nas escolas, que favorecesse mudanças de atitude e comportamento. Nesse sentido a 

G.A.S. entende que 

 

“O gestor escolar é o principal ator do processo das relações 
interpessoais no ambiente escolar, justificando uma capacitação que 
desenvolva habilidades de: organizar e solucionar problemas e 
conflitos; suportar pressões na atividade profissional; perceber a 
unidade escolar como um todo; compreender e respeitar as diferenças 
pessoais; agir como facilitador na melhoria da auto-estima; humanizar 
as relações na equipe e estimular potencialidades para construir uma 
visão compartilhada” (RECIFE-d, 2005: 4). 
 

 

Essa proposta interventiva estende-se, também, aos servidores readaptados de 

função citados na pesquisa de 2004, sendo capacitados em curso de humanização e 

relacionamento interpessoal, buscando a melhoria da auto-estima, a aceitação das suas 

dificuldades e limitações e o desenvolvimento da sensibilidade nas relações 

interpessoais. 

 

A execução desse projeto esbarrou numa questão bastante significativa: a falta 

de formação dos componentes da G.A.S. para a aplicação dos trabalhos de dinâmica de 

grupo. Tal formação aconteceria em parceria com o Centro de Dinâmica de Grupo 

(C.D.G.), portanto fora da Prefeitura do Recife, necessitando de investimento financeiro 

para se contratar outra instituição. Para a G.A. S  

 

“A necessidade de parceria com o CDG dá-se pela necessidade de 
buscar formação especializada junto a uma instituição de referência no 
âmbito das questões de relações humanas” (RECIFE-d, 2005:6). 
 
 

O financiamento necessário para a aplicação do projeto em questão não foi 

disponibilizado pela Prefeitura do Recife, o que tornou inviável sua implementação. 

 

 

 

_______________________________________________ 

 



Observamos o interesse da G.A.S. que através dos seus registros pôde constatar 

o problema e elaborar um projeto para tentar reduzir os efeitos negativos gerados pelos 

conflitos interpessoais nas escolas. No entanto, identificamos que tais ações buscam a 

solução para o problema depois que o mesmo foi instalado, configurando-se enquanto 

medida curativa, o que, para nós, diverge de uma proposta preventiva de saúde do 

trabalhador. Mesmo assim, os profissionais da G.A.S. encontram dificuldades na 

execução do planejamento, pois há falta de investimentos financeiros para que se 

coloquem em prática os projetos elaborados pela equipe, demonstrando que, em certa 

medida, a política de prevenção da saúde docente não tem sido prioridade das ações 

municipais.  

 

 

 

3.3.3. O Programa Qualidade de Vida 

 

 

                           O Programa Qualidade de Vida foi elaborado dentro de uma 

perspectiva de saúde preventiva. Funcionou inicialmente dentro do Centro Pedagógico 

da Prefeitura do Recife (CAP), como projeto piloto e durante um curto período de 

tempo. Todas as manhãs, um grupo de professores da Academia da Cidade fazia 

atividades de alongamento e ioga com os funcionários daquele espaço de trabalho. 

Aconteceram, também, palestras para orientações nutricionais. Em seu projeto inicial, a 

G.A.S. entendeu que: 

 

“O Programa Qualidade de Vida a ser desenvolvido pela Diretoria de 
Gestão de Pessoas (DIGP) iniciar-se-á no Centro Administrativo 
Pedagógico (CAP) e posteriormente poderá ampliar-se 
progressivamente, de maneira a abranger as escolas da Rede 
Municipal.. Implantará ações voltadas à qualidade de vida do servidor, 
numa visão integral e holística abrangendo as dimensões do ser 
humano: físico, emocional social, intelectual, profissional, e espiritual. 
Tais ações contribuirão para a adoção de hábitos e atitudes saudáveis, 
viabilizando melhoria das relações interpessoais, prevenindo doenças 
e tornando sua vida e o seu ambiente de trabalho mais produtivo e 
prazeroso” (RECIFE-c, 2005: 2). 
 
 

De acordo com a nossa análise documental, a justificativa utilizada pela G.A.S., 

para a implementação desse projeto tem como princípio as ameaças que atingem as 



vidas das pessoas e que se refletem no espaço profissional. Assim, destaca que os 

conflitos no ambiente de trabalho são gerados a partir da forma como este se configura: 

burocracia, fragmentação das atividades, normas e rotinas rígidas e exigências 

constantes. A G.A.S. reconhece que o acúmulo de trabalho, a baixa remuneração, a 

ausência de oportunidades culturais, de lazer e de atividades esportivas vêm provocando 

o adoecimento dos indivíduos, atingindo a produtividade, gerando problemas de 

relacionamento e interferindo na qualidade do desempenho profissional. Em 

levantamento realizado pela DIGP (Diretoria de Gestão de Pessoas) foi identificado que, 

no período de janeiro a dezembro de 2004, houve um total de 4765 licenças de 

funcionários da Secretaria de Educação para tratamento de saúde, num universo 

aproximado de 5.000 professores. 

 

 

Diante dessa situação, e por constatar que tais licenças, em geral vinham 

acompanhadas de relatos de conflitos vivenciados no lugar de trabalho pelos servidores, 

é que foi elaborado o programa em questão. 

 

Esse programa visava atender aos funcionários de toda a Secretaria de Educação 

e não apenas aos professores. A G.A.S. aponta que os afastamentos constantes por 

adoecimento representam um custo a mais para a Prefeitura, pois se mantém um 

funcionário sem condições de exercer suas atividades e, para que se possa garantir a 

continuidade do trabalho, é necessária, a substituição do profissional, o que acarreta 

gastos para a instituição. A implementação desse programa limitou-se ao projeto piloto, 

não se estendendo às escolas tal como proclamado no planejamento.      

                        

   Assim, constatamos que a equipe interdisciplinar da G.A.S. elabora projetos 

que não são plenamente implementados. Nota-se que há uma preocupação dessa equipe 

com a questão da saúde dos servidores, pois desenvolvem estudos e realizam 

observações atentas sobre a questão, pensando e planejando estratégias para minorar os 

problemas do adoecimento desses profissionais. No entanto, deparam-se com 

dificuldades diversificadas, como por exemplo, a não obtenção de verbas para a 

continuidade do que foi projetado. Desse modo, ressaltamos que os dados da nossa 

pesquisa demonstram que esse programa não atinge as metas propostas, pois suas ações 

alcançam parcialmente os professores. 



CAPÍTULO IV 

 

 

OS PROFESSORES FACE AO PROGRAMA EM ATENÇÃO À SAÚDE DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 

 

 

 

“Se não cabe propor uma psicanálise coletiva dos professores na 
escola, cabe sim alertar para a necessidade que as pessoas têm de ser 
ao menos escutadas em seu trabalho. É preciso que um espaço de 
escuta seja criado na escola, para que os seus profissionais – pessoas 
responsáveis pela formação de outras pessoas – possam, ao serem 
ouvidos, ouvir a si mesmos. E com isso possam deixar falar um outro 
sujeito, o sujeito do desejo; do desejo que está "na origem da escolha 
profissional e na raiz do mal-estar que faz sintoma” (ALMEIDA, 
2000: 48). 

 
 
 
 
 
4.1. As Professoras Pesquisadas 
 
 

 

Quando apresentamos os nossos procedimentos metodológicos deixamos 

evidente que havíamos pesquisado um conjunto de dez professoras, sendo que cinco 

delas eram usuárias do Programa da PCR e cinco eram professoras “sadias”, em 

exercício de suas funções docentes, cujos dados serviram de parâmetro comparativo, 

nem sempre explícito.   Para fornecer ao leitor uma idéia dessas pessoas a quem vamos 

dar a voz, iremos apresentá-las, caracterizando-as a partir do seu universo profissional.  

 

Conforme evidenciam os dados do Quadro 03, do total das docentes pesquisadas 

90% têm formação em nível superior, das quais 50% haviam realizado curso de 

especialização. Considerando-se que todas lecionam ou haviam lecionado (as afastadas 

de função) no ensino fundamental 01, podemos inferir que parte significativa do grupo 

se encontra em condições bastante favoráveis em termos da sua formação inicial para o 

exercício da profissão. De fato, encontramos apenas uma professora (afastada de 

função), com magistério em nível médio; mesmo assim, por esse prisma, devidamente 



adequada ao que requer a legislação para se lecionar nas séries iniciais do ensino 

fundamental, como é o caso. 

 
                             
Quadro 03 – Percentual das docentes entrevistadas por nível de formação e situação 
funcional 

 
    

Situação funcional 

Formação Em exercício Em tratamento Total 

Média 

 

- 

 

20,0 10,0 

Superior 

 

40,0 

 

40,0 40,0 

Pós-
graduada14

 

60,0 

 

40,0 50,0 

Total 100,0 100,0 100,0 
              
 

 

Vale ressaltar, ainda, que 90% das entrevistadas tinham mais de quinze anos no 

exercício da profissão docente, o que significa que estávamos tratando com pessoas 

experientes no seu fazer e, portanto, balizadas para que nos fornecessem as informações 

necessárias à pesquisa (Quadro 04). 

 

Quadro 04 – Percentual das professoras pesquisadas, por anos de exercício na profissão 
e situação funcional 

 
 

Situação funcional Anos de 
profissão Em exercício Em tratamento Total 

05 a 10 20,0 - 10,0 

10 a 15 - - - 

15 a 20 80,0 40,0 60,0 

20 a 25 - 20,0 10,0 

Acima 
de 25 - 40,0 20,0 

                                                           
14 Em um curso lato sensu. 



TOTAL 100,0 100,0 100,0 
 

 

Nesses dados, chama a atenção o fato de que 60% das docentes afastadas de 

função tinham mais de 20 anos de exercício profissional e 100% delas tinham acima de 

50 anos. O adoecimento é uma situação mais presente nas que têm mais idade e quase 

sempre, maior tempo de serviço, o que é reforçado com os dados do quadro 03.  

 

De fato, 40% das que se encontravam em exercício estavam na faixa etária entre 

30 a 35 e 60% entre 40 a 45 anos (Quadro 05). Não obstante, conforme verificamos, 

desse total 80% haviam tirado licença médica para tratamento de saúde, muito embora 

40% desconhecessem totalmente o Programa da Prefeitura, em análise. 

 

  
 
Quadro 05 – Percentual das professoras pesquisadas, por situação funcional e faixa 
etária 
 
 
 

Situação funcional 
Faixa etária Em exercício Em tratamento

 
Total 

30-35 40 - 20,0 
35-40 - - - 
40-45 60 - 30,0 
45- 50 - - - 

Acima de 50 - 100,0 
 

50,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Vale observar que o grupo pesquisado não foge às características comumente 

encontradas entre profissionais do magistério no que concerne à precariedade das suas 

condições de trabalho. Indicador de tal situação é o fato de que, do total das professoras, 

70% lecionam ou lecionavam (as afastadas de função) duas turmas, ou mais. Note-se 

que essa condição atingia 80% das professoras em exercício e 70% das afastadas de 

função (quadro 06). Nesse mesmo sentido, verificamos que 60% das professoras em 

exercício declararam trabalhar em outra rede de ensino, além de na rede municipal de 



Recife, e 60% afirmaram que as escolas aonde lecionam se situam distante de suas 

residências. Nessa última condição e com igual percentual (60%) estiveram as 

professoras afastadas de função quando se encontravam ativas. São dados que permitem 

indicar a precariedade acima referida. 

 
Quadro 06-  Percentual de professoras pesquisadas por situação funcional e número de 

turmas em que lecionam ou lecionavam  
 

 

Situação funcional 

Número de turmas Em exercício Em tratamento Total 

1 turma 20,0 40,0 30,0 

2 turmas 60,0 40,0 50,0 

Mais de 2 turmas 20,0 20,0 20,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Por outra parte, focalizando especificamente as professoras entrevistadas que 

estavam em tratamento e portanto, afastadas da função docente, 60% delas declararam 

que eram portadoras de doenças de ordem emocional (estresse e depressão), 20% que 

tinham problemas nas cordas vocais e 20% outro tipo de doença a exemplo de alergias 

respiratórias e dermatológicas que podem também ser associadas à doença emocional. 

Enquanto 40% consideraram que a causa do seu adoecimento era proveniente de fator 

hereditário, igual percentual (40%) atribuiu às condições de trabalho como salas 

superlotadas, com mofo, excesso de tarefas, baixos salários, e indisciplina dos alunos. O 

restante (20%) considerou que para a situação contribuíram tanto problemas de ordem 

pessoal como as condições de trabalho.  

 

Finalmente, vale ainda informar que o mais comum encontrado entre esse grupo 

era a readaptação de função nas bibliotecas das escolas (80%), vindo em seguida as que 

estavam desenvolvendo uma função técnico-pedagógica (20%). Como teremos a chance 

de demonstrar mais adiante, essa readaptação é vista como precária por parte das 

docentes pesquisadas, tendendo a reforçar seus sentimentos de “inutilidade”, já que não 



se constituem em atividades socialmente valorizadas como, relativamente, é a profissão 

de professora na hierarquia profissional existente nas escolas e nas redes de ensino. 

 

 

 

 

 
4.2. O Trabalho Docente  
 

 

Partindo do princípio de que o trabalho docente tem sido marcado na atualidade 

pela falta de condições materiais, ritmo acelerado, sobrecarga de trabalho, ausência de 

reconhecimento social e profissional, degradação salarial e de direitos individuais, e que 

a literatura pertinente tem associado essas questões ao adoecimento dos professores, é 

que elegemos como categoria inicial de análise “o trabalho docente”. Assim, na busca 

por entendermos o universo que envolve o trabalho e o adoecimento das professoras da 

rede municipal do Recife, algumas questões lhes foram propostas cujas respostas nos 

ajudaram a compreender melhor esse contexto. Assim, investigamos o que motivou 

esses sujeitos a escolherem a docência como atividade profissional, a importância que 

atribuem à atividade docente, à formação profissional que possuíam e o que para eles 

significava ser professora. 

 

Os estudos demonstram que são variados os motivos que levam os professores a 

optarem pelo ensino como profissão, pois essa escolha é influenciada por elementos de 

ordem material e de ordem exclusivamente profissional. Esses dois fatores estão sempre 

presentes nessa preferência, ocorrendo a predominância de uns sobre outros os pelas 

condições pessoais e circunstanciais (GONÇALVES, 1995: 162).  

Em nossa pesquisa foi possível identificar que a idealização da profissão de 

professora construída a partir do imaginário infantil, está presente entre os motivos 

apresentados pelas entrevistadas para a escolha dessa atividade, o que demonstra a 

influência de razões subjetivas nessa opção, conforme exemplificamos:  

 

 



“Vocação. Desde pequena que brincava de ser professora, dar um 
pouco de mim. Passar para os outros o carinho, o que sabe. É uma 
profissão bonita e edificante. Era a minha brincadeira predileta” (P2). 
 
 

“Quando me perguntavam, eu dizia logo, quando era pequena: - ah! 
Vou ser professora! Estudei, trabalhei até conseguir. Mais do que 
estudei... Mas, agora eu não acho bonita, não” (P5). 
 

          

Outro aspecto importante observado no primeiro relato é o que envolve a 

concepção de que a atividade docente está vinculada ao cuidar, ao doar-se, ao “passar 

para o outro carinho”. Essa relação é apresentada pela literatura como uma das razões 

que levam os sujeitos que exercem profissões sociais a desenvolverem um processo de 

adoecimento, pois essas são profissões em que as pessoas estabelecem relações 

interpessoais intensas no seu ambiente de trabalho. Vale também destacar que a 

profissão é tomada como uma conquista pessoal como evidenciado: “Estudei, trabalhei 

até conseguir”. Se levarmos em consideração que o depoimento é de uma professora 

readaptada de função por adoecimento, percebe-se o quanto o investimento pessoal na 

profissionalização e o desejo de exercer a docência não foram suficientes para protegê-

la da doença. 

 

Encontramos também situações nas quais fica evidente que a escolha da 

profissão não se deu em função da vocação. Neste caso, a docência foi a estratégia 

encontrada para se profissionalizar, já que o ingresso no curso almejado não pode ser 

realizado, como ilustramos abaixo:  

 

“Na verdade, pedagogia não foi a minha primeira opção. A primeira 
opção foi direito, não tem nada a ver. Eu acredito que tenha sido pela 
dificuldade de acesso à universidade. Na época era o curso mais alto e 
a procura era enorme. Não era o meu primeiro vestibular, na época era 
o segundo” (P3). 
 

 

Os depoimentos demonstram também o sentimento de decepção das professoras 

com a carreira docente, o que tende a ocorrer quando elas se deparam com condições 

adversas para o exercício da profissão. Assim, o sentimento de ter optado por uma 

profissão por vocação tende a se dissolver, tal como observou Correia, ou seja, “a 

verdade é que esse gosto por ensinar freqüentemente entra em conflito com as 

condições sócio-institucionais do seu exercício” (CORREIA e MATOS, s/d: 117). 



 

Vale destacar que estamos tratando do grupo de docentes afastadas do exercício 

profissional por razões de doença adquirida no desempenho dessa atividade. Suas falas 

demonstram que elas atribuem o sentimento de decepção com a docência à falta de 

apoio do sistema de ensino e das famílias, às mudanças do contexto educacional e à 

indisciplina dos alunos, como exemplificamos:  

 

 

“(...) a gente tá vendo a educação caminhar pelos caminhos que não 
são os corretos. Os caminhos corretos são o engrandecimento da 
pessoa enquanto se distingue dos outros. Mas está se encaminhando 
para números, quantidade, não é mais qualidade. Eu acho que deveria 
mudar. Isso decepciona principalmente para uma professora que é do 
fundamental I, onde as pessoas inseridas no contexto são crianças e as 
crianças não sabem dar o real valor. A escola hoje em dia é apenas 
para deixar menino ou para receber o dinheiro da bolsa escola” (P3). 
 
 
“É meio termo, sim pelo sistema e não pelas crianças, pelo que você 
pode fazer por elas. E não pela valorização. Sinto um pouco 
decepcionada pela falta de apoio. O aluno é tudo e o professor não é 
nada. A falta de respeito com a profissão, os alunos podem fazer tudo. 
O professor sabe o valor, a força que ele tem e se tiram dele o apoio” 
(P2). 
 
“Ah, horrível por causa da mudança de comportamento dos alunos. 
Porque quando eu comecei, em 1980, tinha acabado de me formar, a 
escolinha era pequenininha, mas os alunos tinham consideração com a 
gente e os pais também. A gente chamava o pai para conversar, se o 
menino fosse mal comportado, a família ajudava, tinha mais respeito 
por a gente. Hoje em dia, não. A mãe vem com o aluno, desrespeita a 
gente, dá um baile na gente” (P5). 
 
 
 

As causas apresentadas pelas professoras para estarem desencantadas com a 

profissão são também as identificadas por Esteve em suas análises (ESTEVE, 1999a: 

33). Nesse sentido ele aponta que, num passado recente, havia um esforço da família 

para ensinar a disciplina, a delicadeza e o respeito ao professor. Os pais não aceitavam 

que seus filhos enfrentassem os professores. Muitas vezes, aqueles intervinham 

pessoalmente para justificar ao professor, na presença dos filhos, que lhes ofereciam 

apoio total perante o menor conflito.  

 



Hoje, vários professores reclamam que os pais não só despreocupam-se em 

formar valores mínimos nos seus filhos, pois acham que essa é uma obrigação que cabe 

apenas aos professores, como também estão previamente dispostos a culpá-los, ficando 

ao lado da criança pois, para eles, se o filho é mal-educado a responsabilidade é do 

professor que não soube educá-lo. 

 

Por outra parte, ao investigarmos a formação das professoras readaptadas de 

função, deparamo-nos com um quadro que consideramos bastante positivo no que 

concerne à formação dessas profissionais, conforme nos referimos na caracterização das 

entrevistadas. Nesse sentido tem-se um reflexo dos investimentos que a Secretaria de 

Educação do Recife tem feito na formação continuada dos seus professores através da 

capacitação profissional permanente, oferecida semestralmente aos docentes dessa rede 

de ensino.  É possível que o estímulo à participação nos debates e discussões, realizadas 

nesses momentos, tenha repercutido no desejo dessas professoras em investirem na sua 

própria formação.  

Reforçando dados apresentados anteriormente, ao observarmos o Quadro 07 

poderemos constatar que 40% das professoras investigadas possuem formação de nível 

superior, outras 40% têm pós-graduação e apenas 20% são formadas no curso médio de 

magistério que é a formação exigida para se ocupar o cargo de professor do Ensino 

Fundamental I. 

 

 

Quadro 07–  Formação profissional das professoras readaptadas de função da PCR 
 
 

 
                                Nível de formação (%) 

Curso Médio (Pedagógico) 20,0 

Curso Superior 40,0 

Curso Superior com Pós-graduação 40,0 

                 

 

 

 

 

 

Outro ponto relevante e que possivelmente colabora para esse quadro, é que 

dentro da sua política de valorização do magistério, a Prefeitura do Recife viabiliza a 



liberação remunerada dos seus professores para a realização de cursos de pós-graduação 

lato e stricto sensu. Isso serve de estímulo para que os professores invistam na sua 

formação profissional, uma vez que eles podem afastar-se das suas atividades para 

estudo, sem prejuízo dos seus vencimentos, como observado no termo abaixo: 

 

“De acordo com a portaria nº 1218 de 05 de setembro de 2003, a 
Secretaria de Educação viabilizará a formação continuada dos 
profissionais do grupo ocupacional magistério, dentre outras formas, 
incentivando sua formação em cursos de especialização, mestrado e 
doutorado e liberando-os para este fim, nos termos do capítulo VIII do 
PCCR e desta portaria (...). Somente se concederá afastamento 
remunerado de professores para cursos de pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu que tenham afinidade com a área em que o requerente 
leciona nas escolas da Rede Municipal de Ensino e/ou com outras 
áreas relacionadas às atribuições e funções próprias do magistério” 
(Guia de procedimentos legais/SIMPERE: 13-14). 
 

Outro aspecto que possivelmente incentivou essas professoras a melhorarem a 

sua formação foi o Programa Especial de Graduação em Pedagogia (Progrape). Esse é 

um dispositivo advindo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em 

seu art. 53 nº. 9394, de 20.12.1996, cuja finalidade é graduar os professores em efetivo 

exercício da rede oficial de ensino, egressos do ensino médio ou habilitados em 

magistério. 

 

 São significativas as oportunidades oferecidas pelos governos municipais e 

federais na formação dos docentes, e esta é, sem dúvida, uma dimensão importante para 

a valorização desses profissionais e para a melhoria da qualidade do ensino. Todavia, 

para essa valorização e para a melhoria da qualidade, outras dimensões também devem 

ser contempladas e, entre elas, a própria atenção à saúde docente. 

 

Neste sentido, não é demais lembrar que nossas entrevistadas encontravam-se 

readaptadas de função por adoecimento ocupacional, e portanto, não estavam colocando 

à disposição da escola os frutos de sua formação. Em última instância, tem-se uma 

situação que, dentre outras coisas, representa um desperdício do recurso público nelas 

investidos para que houvesse a formação referida.  

 

No que concerne ao valor que as professoras investigadas atribuem à docência, 

percebemos que tal valor está associado ao “ato de cuidar do outro”, “de dedicação e 



ajuda, “dar algo a alguém”. Podemos inferir que suas percepções indicam a presença de 

uma forte subjetividade nessa valoração, expressa numa quase identificação da docência 

com a maternidade.  

 

“Ser professor é viver uma vontade de ajudar alguém a desenvolver o 
conhecimento” (P1). 
 
 
“É sentir-se útil e valorizada, uma maneira de produzir, dar algo a 
alguém. É também um desafio, é se dar um pouco e isso me atraiu 
nessa profissão” (P2). 
 
 
“Para mim, ser professor é transmitir conhecimento e ajudar os alunos. 
É a pessoa dedicar-se à criança, dedicar-se ao aluno, o amor, o afeto, a 
atenção” (P4). 

 

Para essas professoras o trabalho docente está, predominantemente, vinculado às 

relações de afetividade com os alunos. Tal conceito, para Codo e Gazzotti, aproxima-se 

do trabalho doméstico no qual não se enquadram apenas as atividades remuneradas 

pois, segundo esses autores, também está relacionada ao cuidar.. Nesse sentido, 

evidenciam que: 

 

“O fato de as mulheres terem sido educadas durante séculos no 
sentido de dar expressão à sua afetividade não significa que a 
profissionalização das atividades por elas antes realizadas tenha 
ocorrido de forma direta, sem que houvesse necessidade de adaptação. 
Pelo contrário, o movimento de profissionalizar é uma atividade vista 
como inerente à pessoa, sendo executada de forma mediada pode 
gerar um conflito de difícil saída para quem a realiza. Isso, porque a 
lógica do mercado de trabalho não é, e não tem como ser, a lógica do 
cuidado” (CODO e GAZZOTTI, 2002: 53). 
 
 
 

Embora as nossas entrevistadas estivessem afastadas do trabalho de sala de aula 

(readaptadas de função), todas elas afirmaram que ainda se sentem professoras, seja 

porque exercem funções pedagógicas, ou porque têm contato com os alunos, ou ainda, 

porque, apesar do afastamento, não chegam a perder totalmente a identidade. Por 

exemplo, nos seus contracheques são definidas como professoras. Isto demonstra que a 

identidade de professora acompanha-as até quando assumem uma outra função. Esse 

sentimento pode gerar um outro problema dentro da escola que é a perda do significado 



profissional imposto pela nova situação funcional, caso não tenham como definição um 

ofício que as faça perceberem-se produtivas dentro das escolas.  

 

No que se refere ao valor que as entrevistadas atribuem à educação, pudemos 

constatar que suas percepções não fogem ao reconhecimento presente em nossa 

sociedade ou seja, de que se trata de uma atividade de grande importância para o 

indivíduo e a coletividade. Assim podemos constatar um sentimento ambíguo advindo 

da falta de valorização da profissão e da convicção de que o valor da educação é 

socialmente reconhecido. O valor da educação para as professores aparece nos 

exemplos abaixo: 

 

“Eu acredito que a educação é muito importante, é ela quem vai trazer 
para a pessoa o seu real valor. Vai colaborar com a formação da 
pessoa, você não vai resolver o problema de ninguém, mas vai pelo 
menos abrir o caminho da pessoa” (P3). 
 
 
“Acho que é importante, porque ela é a base da vida. Todo mundo na 
vida tem que passar por uma escola para começar”(P5). 

 

A falta de reconhecimento do trabalho docente é percebida pelas entrevistadas 

das mais distintas maneiras. Dentre elas o modo como a sociedade vem tratando o dia 

do professor: 

 

“Agora mesmo de manhã, a gente tava comentando que antes saía na 
televisão “parabéns professor pelo seu dia”. Esse ano não saiu nada na 
televisão. Eu mesma não vi. E a gente fica comentando que ninguém 
viu. Em jornal também, nada saiu valorizando. Os pais mesmo, 
nenhum veio cumprimentar o professor, nada foi feito” (P3). 
 
 

O não reconhecimento e a desvalorização profissional a que os professores estão 

expostos em nossa sociedade, certamente, também estão vinculados aos baixos salários 

dessa categoria. Tal condição incide negativamente sobre o seu bem-estar, o seu acesso 

às atividades culturais e de lazer, levando-os, inclusive à ampliação da carga de 

trabalho, o que pode repercutir na qualidade do ensino ministrado. Assim, Esteve (1999-

a) ressalta que: 

 

“Nossa sociedade é hipócrita e ambivalente quando aplica a nós, os 
professores, o velho discurso da abnegação e do valor espiritual e 



formativo de nosso trabalho, quando na verdade deprecia tudo o que 
não tenha valor material” (ESTEVE, 1999-a: 19). 
 

 

 

 

4.3. A saúde docente 

 

 

A Constituição Brasileira de 1988, em seu art. 196 estabelece que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção e recuperação (BRASIL, 1988). 

Sem dúvida, houve avanços na regulamentação dessa política social, ao se tê-la 

universalizada. No entanto, como é de domínio público, a forma de prestação dos 

serviços públicos de saúde se mostra bastante precária, tendo mesmo se observado o 

predomínio das empresas privadas nesse atendimento. 

Apesar disto, os avanços na regulamentação não deixaram de ocorrer. A 

Secretaria de Políticas de Saúde, elaborou a Norma Operacional de Saúde do 

Trabalhador (Nost) para direcionar a atuação de Estados e Municípios, visto que uma 

das características das políticas sociais dos anos de 1990 foi a descentralização dos 

serviços públicos concernentes, o que incluiu a Política de Saúde. A publicação dessa 

norma teve como objetivo orientar os governos locais a cerca dos procedimentos para a 

implantação de ações e serviços de atenção à saúde do trabalhador, no âmbito do SUS. 

 

A Nost estabelece que são os municípios os responsáveis pela garantia de 

atendimento às vítimas de acidente em serviço e aos portadores de doença ocupacional. 

É também o município que deve fiscalizar ambientes de trabalho para a identificação de 

situações de risco, sendo seu dever notificar casos e oferecer suporte técnico 

especializado para a identificação da relação do trabalho com a doença, o diagnóstico, o 

tratamento, a recuperação e a reabilitação da saúde, mantendo, ainda, unidade 

especializada de referência em saúde do trabalhador. Desse modo, fica evidente a 

responsabilidade dos municípios em relação às questões da saúde dos trabalhadores, 

inclusive a dos professores da sua rede de ensino. 

 



Nesse sentido, considerando as condições, em que se vem desenvolvendo a 

atividade docente explicitadas anteriormente, procuramos evidenciar algumas narrativas 

que permeiam o universo do adoecimento das professoras da Rede Municipal do Recife. 

Nesse contexto, nossos dados referendaram as análises de Esteve (1999-a). Este aponta 

que a ampliação das responsabilidades e as exigências que se projetam sobre os 

professores, juntamente com as rápidas transformações do contexto social, têm 

produzido uma modificação do seu papel, ao exigir que passem a assumir funções que 

anteriormente eram da responsabilidade de outros grupos sociais organizados. Tal 

situação vem estabelecendo uma espécie de mal estar que foi chamado por Esteve de 

mal-estar docente. 

 

A expressão “mal-estar docente” é intencionalmente ambígua. O 
termo “mal-estar” refere-se, segundo o Dicionário da Academia Real 
de Língua Portuguesa, a um “desolamento ou incômodo indefinível. A 
dor é algo determinado e que podemos localizar. A doença tem 
sintomas manifestos. Quando usamos o termo “mal-estar” sabemos 
que algo não vai bem, mas somos incapazes de definir o que não 
funciona” (ESTEVE, 1999-a: 12). 

 

 

O autor destaca ainda que as pesquisas sobre a influência das transformações 

sociais na atividade do professor devem servir como uma maneira de chamar a atenção 

da sociedade para as novas dificuldades por eles enfrentadas. Dentre os problemas, o 

autor alude à falta de apoio para às suas atividades, as críticas a que o seu trabalho está 

sujeito, (incluindo aí a sua responsabilização pelo fracasso dos seus alunos) à retirada da 

responsabilidade de outras instituições sociais em relação às tarefas educativas, como 

fatores importantes para o desencadeamento do mal-estar docente (ESTEVE-a, 1999: 

98). 

 

Santomé destaca que, além das funções tradicionais, referentes ao ensino das 

disciplinas nos últimos anos os professores passaram a assumir funções como: 

 

“(...) construir hábitos de saúde (aprender a comer, higiene e cuidado 
corporal, prevenção contra enfermidade), cuidados psicológicos, 
educação para o trânsito, educação anti-sexista, anti-racista e 
anticlassista, educação para o consumo, etc” (SANTOMÉ, apud 
GOMES, 2002:11). 
 

 



Na pesquisa pudemos identificar que, em sua política de formação dos 

professores, a Prefeitura do Recife junto com a sua Secretaria de Saúde, ligada ao SUS, 

tem fornecido cursos de capacitação abordando questões como a AIDS, o preconceito 

racial e outras. Além da política de formação, observamos também que os professores 

têm se ocupado do desenvolvimento de projetos para a educação no trânsito, para a 

educação ambiental, entre outros. Outra questão relacionada é a quase constante 

assistência emocional aos alunos na sala de aula o que, muitas vezes, sobrepõe-se ao seu 

planejamento diário. Não estamos desconhecendo a relevância dos conteúdos daqueles 

projetos, nem a importância da atenção aos problemas pessoais dos alunos. Apenas 

estamos constatando que são novas atribuições que foram delegadas aos docentes sem a 

devida infra-estrutura para realizá-las. 

 

Codo destaca que o contexto em questão vem estabelecendo entre nossos 

professores alarmantes índices de burnout, doença ocupacional que tem produzido mal-

estar e levado milhares de professores ao abandono da profissão, fazendo com que o seu 

trabalho cotidiano seja marcado pelo desinteresse e pelo desânimo.          

                                       

“O burnout é uma desistência de quem ainda está lá. Encalacrado em 
uma situação de trabalho que não pode suportar. Mas que também não 
pode desistir. O trabalhador arma, inconscientemente, uma retirada 
psicológica, um modo de abandonar o trabalho, apesar de continuar no 
posto. Está presente em sala de aula, mas passa a considerar cada aula, 
cada semestre, como números que vão se somando em uma folha em 
branco” (CODO, 2002: 254).  
 

A expressão burnout foi utilizada pela primeira vez por Hebert Freudenberger, 

médico psicanalista que descreveu essa síndrome como um sentimento de fracasso e 

exaustão causado por um excessivo desgaste de energia e recursos. Freudenberger, 

concluiu seus estudos em meados dos anos 70, acrescentando em sua definição 

comportamentos de fadiga, depressão, irritabilidade, aborrecimento, sobrecarga de 

trabalho, rigidez e inflexibilidade (CARLOTTO e CÂMARA, 2004). 

 

Mendes (2002, P.128) afirma que o burnout tem maior incidência em 

profissionais que desempenham funções que prestam assistência aos outros, exigindo 

desse profissional elevado investimento na relação interpessoal, marcada pelo cuidado e 

dedicação. Sobre o burnout, este autor conclui que: 

 



“Trata-se de um processo e não um estado, que surge e se desenvolve, 
a partir de suas dimensões que interagem, e leva o indivíduo a uma 
condição de desistência, sentimento de incompetência e esgotamento”. 
(MENDES, 2002 p. 128). 
 
 

Apesar dessa síndrome não ser um fenômeno recente, no Brasil é apenas na 

década de 1990 que começam a aparecer publicações sobre os riscos do burnout à saúde 

dos trabalhadores, o que gerou a Regulamentação da Previdência Social. A partir de 

então, a Síndrome de Burnout passou a ser incluída no rol dos Agentes Patogênicos 

causadores de Doenças Profissionais. No entanto, a síndrome de burnout ainda é 

desconhecida da maioria dos profissionais. Em função desse desconhecimento, as 

pessoas com burnout, muitas vezes são diagnosticadas como se estivessem com estresse 

ou depressão, o que traz prejuízos a saúde do profissional, pois a causa principal não é 

atacada, além de se atribuir as razões do adoecimento exclusivamente a componentes 

pessoais (BENEVIDES-PEREIRA: 2003). 

 

Para as professoras usuárias do Programa em Atenção ao Servidor, investigadas 

por essa pesquisa, as causas do seu adoecimento estão relacionadas a diversos fatores: 

20% acreditam que as dificuldades na vida pessoal, associadas ao trabalho, produziram 

a sua doença, 40% relacionam à hereditariedade genética, e apenas 40% atribuem 

unicamente ao exercício profissional. No entanto, todas elas reconhecem que a sala de 

aula e as condições de ensino agravam a sua situação de doença. Das 40% que atribuem 

ao exercício da docência as causa do seu adoecimento, metade destaca que a falta de 

compreensão dos superiores, o não reconhecimento e valorização pelo trabalho 

realizado e o problema da violência nas escolas foram os fatores responsáveis pelos seus 

problemas de saúde.  

 

O relato abaixo demonstra como as condições adversas da vida privada da 

professora misturam-se à percepção pessoal do que originou o seu adoecimento. 

 

“Talvez o conjunto da minha vida pessoal. Eu tinha ficado viúva, 
estava passando por um problema conjugal com uma morte trágica. 
Aí, veio depois, a desencadear. No período eu estava de licença, mas 
voltei e no ano seguinte eu estava no meu limite” (P1). 
 
 



Quanto às questões de hereditariedade, os trechos dos depoimentos abaixo 

apresentados, exemplificam percepções que associam a doença à herança genética das 

professoras, ainda que seja atribuído o seu agravamento às condições de trabalho:  

 

 

“Na família do meu pai já existia, ele teve depressão. Antes não era 
como é hoje, tinha internamento. Desde que eu era pequena ele vivia 
em tratamento, tendo que tomar remédio, um drama. Eu fiquei com 
medo de ter e sempre me cuidei, tomava antidepressivos. Quando eu 
entrei na rede não tinha esse problema, mas como era de família, 
fiquei com medo. Comecei a ficar com medo por conta da violência, 
um aluno meu foi assassinado. Eu vinha pelo caminho, escutei os tiros 
e parei, foram seis. Deram os tiros no ouvido e ele estava caído. Eu 
acho que depois disso, sinceramente fiquei sem condições” (P5). 
 
 
 
“Eu tenho artrose, é um problema de família. Tem que ficar andando e 
a sala de aula agrava a minha condição” (P2). 
 

 

No depoimento de P5 observamos que é possível que essa professora já estivesse 

num processo depressivo quando se deparou com a morte violenta do seu aluno, 

agravando o seu estado de saúde. Sabemos que as pessoas são diferentes e, portanto, 

possuem reações emocionais diferenciadas diante das distintas situações de vida, essa é 

uma questão bastante delicada no momento de se determinar as causas reais dos 

adoecimentos. No relato de P2 fica claro que a hereditariedade provocou a sua doença, 

sendo as atividades realizadas em sala de aula fator de agravamento do seu quadro.  

 

Quanto aos professores que atribuem a causa do seu adoecimento ao exercício 

da docência, obtivemos os seguintes relatos: 

 

“Eu acho o seguinte, eu acho que foram oito horas falando, falando. 
Além do mais eu acho que a desinformação, o mau uso da voz” (P3). 
 

 “Tem tudo a ver com a minha profissão. A falta de compreensão dos 
superiores, só cumprir ordem, ordem e a gente nada. Da minha parte 
nunca tive elogios. Eu faço tanta coisa boa e nunca sou reconhecida. 
Agora tudo que eu faço que não agrada as pessoas, elas botam a gente 
pra baixo. Aí, eu fico arrasada. O que é bom ninguém olha, esquece. O 
pior é que ninguém valoriza a pessoa como eu, me sinto 
desvalorizada” (P4). 
 



 

Observamos que P3 acredita que o excesso do uso da voz em seu trabalho, 

juntamente com a falta de orientação sobre a melhor maneira de utilizá-la 

profissionalmente foram responsáveis pelo seu adoecimento. Como nos referimos em 

outro capítulo, esse tipo de problema tem sido alvo de preocupação e de busca de 

solução pela política de atenção à saúde, através do Programa Educando com a Voz 

Saudável. Isso porque o programa faz com que os professores percebam a necessidade 

de maior informação para a utilização da voz. Podemos considerar que esse programa 

constitui uma ação efetiva da política municipal voltada para o bem estar docente. 

  

Já P4, ao mesmo tempo em que evidencia sérios problemas de baixa auto-

estima, sobretudo em função da falta de reconhecimento profissional, mostra sua 

percepção de relações autoritárias a que esteve e está exposta. Certamente a percepção 

que construímos do nosso ambiente de trabalho, ao orientar as nossas ações, pode se 

constituir em um fator de mal-estar docente.  

 

Outros fatores causadores de estresse, que identificamos na percepção das 

entrevistadas, são aqueles advindos da implementação de novas políticas educacionais 

com a conseqüente mudança de orientação pedagógica, além dos baixos salários. 

Ilustramos essa inferência com o depoimento abaixo: 

 

“A gente quer fazer aquele trabalho que aprendeu, que acha que é 
certo, mas o sistema não deixa. Porque na sua cabeça, você é 
professora, quer fazer o aluno aprender a ler, a desenvolver a leitura, 
aí você prepara aquela aula para ele, aí muda. A gente fica se 
perguntando, o que vem agora?” (P5). 
 

Mesmo que exista a possibilidade de os professores serem aposentados por 

problemas de saúde, essa não é a realidade da maioria dos casos de adoecimento dessa 

rede de ensino, sendo comum o encaminhamento desses profissionais para a 

readaptação funcional. A permanência desses sujeitos ainda em atividade de labor, 

demonstra o desgaste que envolve a ação docente pois, mesmo adoecidos, ainda estão 

em condições de exercerem outras atividades que não seja a sala de aula, o que parece 

confirmar a nossa hipótese. Assim, para esses sujeitos suas patologias os 

impossibilitariam de exercerem a docência, mas seriam considerados saudáveis para 



realizarem uma outra atividade profissional. Nesse sentido, lembramos de Canguilhem 

quando afirma que: 

 

“Para julgar o normal e o patológico não se deve limitar a vida 
humana à vida vegetativa. Em última análise podemos viver a rigor, 
com muitas malformações ou afecções, mas nada podemos fazer da 
nossa vida, assim limitada, ou melhor, podemos sempre fazer alguma 
coisa e é nesse sentido que qualquer estado do organismo se for uma 
adaptação a circunstâncias impostas, acaba sendo no fundo normal, 
enquanto for compatível com a vida. Mas o preço dessa normalidade é 
a renúncia a qualquer normatividade eventual” (CANGUILHEM, 
2002: 162). 
 
 

Assim, as dificuldades que esses sujeitos enfrentam no “novo” ambiente 

profissional envolvem, também, a sua nova condição de adoecidos. Isso porque em 

muitos momentos se sentem excluídos dentro do contexto de trabalho pois, se por um 

lado, é normal estar doente diante das condições em que se realiza o trabalho docente, é 

anormal, apesar de normativo, o deslocamento dos sujeitos do que deveria ser normal, 

isto é, o trabalho em sala de aula.  

 

Quando pensamos no estado de doença, é comum que a esse pensamento some-

se a sensação de angústia e mal-estar que pode ser física ou mental. A saúde sempre 

representa um bem maior para os seres humanos, pois como nos lembra Canguilhem 

(2002:162) as pessoas definem a saúde como um sentimento que lhes dá segurança na 

vida. No entanto, em relação às doenças ocupacionais, isso pode apresentar-se de 

maneira diferenciada, pois ao afastar-se do ambiente de trabalho estressante, por estar 

doente, é possível que o profissional sinta certo alívio.  

 

Nessa direção, buscamos junto às professoras readaptadas de função, 

compreender em que medida estar doente pode ser um alívio. Assim obtivemos os 

seguintes relatos que consideramos significativos: 

“Não é um alívio estar doente, porque ninguém quer ficar, a gente fica 
tolhida. A doença não é uma coisa boa. Se pudesse trocar, eu ficaria 
em sala de aula, mas é um alívio pela situação do sistema, quero dizer 
dos problemas em sala de aula.. Eu sei que esse problema não é só em 
escola pública, minha filha trabalha em escola particular e enfrenta 
dificuldades em lidar com os alunos, com os pais” (P2). 
 
 



“Acho que não deveria ser um alívio para ninguém, porque ninguém 
quer estar doente. Mas, pode ser um alívio porque você vai deixar de 
entrar em contato com tantos entraves que tem. Os caminhos quando 
você está doente, deveriam ser mais fáceis. É complicado porque você 
vai passando por etapas de avaliação, por profissionais que nem 
sempre ajudam” (P3). 
 

 

Apesar de a sensação de alívio não ser uma situação ideal, pois é o tipo de alívio 

que decorre do estado de doença, essas professoras reconhecem que diante do excesso 

de atividades e responsabilidades que envolvem a função docente, a doença pode 

representar alívio para o profissional. Um outro aspecto a se considerar é a perda do 

papel social que esses professores exerciam anteriormente, uma vez que: 

 

“Se por um lado, a readaptação funcional traz o beneficio de desfazer 
o contato com a situação geradora de mal-estar, por outro, desestrutura 
os vínculos que o sujeito tem com o trabalho. É um tempo de espera e 
incerteza, necessidade de reestruturação da carreira. Há vivência de 
instabilidade, de insegurança carregada de incerteza em relação ao 
futuro.” (GIANNINI, 2003 p.135). 
 

 

Por outro lado, percebemos que outros entrevistados possuem opinião 

diferenciada da primeira amostra, como observamos nos relatos abaixo: 

 

“De jeito nenhum. A doença é horrível, eu queria ter a minha saúde, 
trabalhar direitinho. De jeito nenhum, não gosto de estar doente. O 
meu desejo mesmo era estar na minha profissão, sabe? Meu desejo era 
ter saúde para trabalhar direitinho como eu fazia” (P4). 
 
“Não, lugar de professor é com os alunos. Por mais que faça outra 
coisa, mas você é professor. Eu não vou pra sala de aula porque 
realmente não posso” (P5). 
 
 

Esses relatos evidenciam o incômodo das professoras por não exercerem a 

profissão para a qual foram formadas.  A busca por justificativas para o afastamento de 

sala de aula identificado nos depoimentos de P4 e P5 em função do adoecimento, de 

certa forma, pode demonstrar o sentimento de culpa por estar doente.  

Um outro aspecto que advém dessa nova condição profissional é que muitas 

vezes o indivíduo, afastado de função por adoecimento, também sente a necessidade de 

justificar-se perante os colegas o que, mais uma vez, evidencia a “culpa” do sujeito por 

ter adoecido. Isso se apresenta como se o indivíduo fosse o único responsável pela 



patologia que adquiriu no exercício profissional e, muitas vezes, sente-se envergonhado 

diante dos outros sujeitos da escola. Mas essa situação também revela um outro aspecto: 

o desconforto dos demais professores da instituição em sua situação de ensino, já que 

necessitam de uma explicação para que possam compreender o “privilégio” do 

afastamento de um colega, adoecido, das atividades de sala de aula.  Assim, é o doente, 

que é socialmente punido por adquirir a doença, aparecendo, muitas vezes, como aquele 

que se “aproveitou” da situação de adoecimento para livrar-se pessoalmente do 

incômodo em que todos se encontram. Dessa forma, a discriminação e a busca por 

justificar-se, marcam a trajetória dessas professoras, como identificamos no relato da 

professora sobre a sua condição de readaptada: 

 

“No início, eu ficava preocupada, eu achava que tinha que dar 
satisfação, explicação. Porque eu vejo, também os problemas das 
outras pessoas que estão em dificuldade em sala de aula. É como se eu 
fosse privilegiada e muitas perguntavam: como foi que tu 
conseguiste? Eu sempre tive a preocupação de provar que estava 
doente” (P1). 
 
 

Assim, podemos pensar na situação dos outros professores que estão exercendo 

a docência e que como destaca Esteve (1999: 75) ao citar a pesquisa de Amiel (1972: 

327) realizada com 559 professores franceses, 10% dos professores em atividade sofrem 

de perturbações claras, o que para ele é bastante significativo, uma vez que se trata de 

educadores em atividade. Esse estudo apóia-se no Test de Santé Totale (TST) que 

considera como doentes os sujeitos com “ansiedade perturbadora”. Esses sujeitos, 

dentro do conceito de “saúde total” estabelecido pelo (TST), são aqueles que sofrem, 

mas que, com dificuldades, mantêm-se ocultos no funcionamento cotidiano da 

instituição. Na nossa análise, o sofrimento que não é registrado pela instituição, 

repercute na qualidade do trabalho do professor que, apesar dos altos custos para sua 

saúde, permanece executando-o. 

 

Esses professores buscam estratégias de enfrentamento dessa situação, e alguns 

relatam que quando estão muito estressados ou precisam de um tratamento médico mais 

prolongado, procuram tirar licença prêmio para poderem se tratar sem que tenham que 

sair de licença médica. No entanto, no cotidiano escolar, os professores constroem 

diversas estratégias de enfretamento das adversidades vividas buscando preservar a sua 

saúde, como afirma Santos: 



 

“Os sujeitos também se mobilizam no sentido de preservar a sua 
integridade física e psíquica, endurecendo-se afetivamente, não se 
sensibilizando com os problemas insurgidos no trabalho, não se 
sentindo responsáveis por eles, não se mobilizando em buscar 
soluções, mas se defendendo de um ambiente que o agride” 
(SANTOS, 2006: 3). 
 
 

No que se refere às conseqüências do adoecimento para a sala de aula, estudos 

revelam que o burnout em professores afeta o ambiente educacional e interfere na 

obtenção dos objetivos pedagógicos, levando esses profissionais a um processo de 

alienação, desumanização e apatia, ocasionando problemas de saúde, absenteísmo e 

intenção de abandonar a profissão. São os professores com altos níveis de burnout, os 

que apresentam, com mais freqüência, resfriados, insônia, dores nas costas e na cabeça e 

hipertensão arterial (CARLOTTO, 2002). Em relação a essa questão, a autora afirma 

que: 

 

“(...) o professor pode apresentar prejuízos em seu planejamento de 
aula, tornando-se este menos freqüente e cuidadoso. Apresenta perda 
de entusiasmo e criatividade, sentindo menos simpatia pelos alunos e 
menos otimismo quanto à avaliação de seu futuro. Pode também 
sentir-se facilmente frustrado pelos problemas ocorridos em sala de 
aula ou pela falta de progresso de seus alunos, desenvolvendo um 
grande distanciamento com relação a estes. Sentimentos de hostilidade 
em relação a administradores e familiares de alunos também são 
freqüentes, bem como o desenvolvimento de visão depreciativa com 
relação à profissão. O professor mostra-se autodepreciativo e 
arrependido de ingressar na profissão, fantasiando ou planejando 
seriamente abandona-la” (CARLOTTO, 2002: 24). 
 

 
As condições apresentadas apontam para a ampliação da precariedade da saúde, 

vida e trabalho dos docentes, provocando-lhes desgaste físico e mental, produzindo 

conseqüências negativas não apenas para eles, mas também para os alunos e o sistema 

de ensino (LANDINI, 2006: 3-4). 

 

De fato, as conseqüências do adoecimento dos professores para os resultados da 

educação são bastante negativas, repercutindo sobre a organização escolar e sobre a 

relação que estabelecem com os alunos. As atitudes negativas diante dos educandos 

podem ameaçar a qualidade da relação professor-aluno e comprometer o desempenho 

do seu papel profissional. 



Em relação a essa questão, as professoras da Rede Municipal do Recife são 

unânimes ao reconhecerem que o adoecimento dos docentes traz conseqüências 

negativas para a sala de aula, sendo os alunos os maiores prejudicados desse processo: 

 

“É a parte que mais tem prejuízo, eu acho. Porque, para a Prefeitura 
financeiramente o prejuízo é pouco, mas para os alunos não. Porque o 
professor que está com problemas nas cordas vocais, ele 
conseqüentemente, entra em processo de licença médica, aí vem outra 
e depois outra. Adoece e tem que botar outra pessoa na sala. Professor 
que tem problemas de depressão pode atender aos alunos com a 
mesma precisão que uma pessoa que não tem? Como é que vai 
acompanhar uma criatura no cognitivo, se você não pode nem 
trabalhar o seu próprio? E depressão você sabe que é uma das maiores 
causas, né?” (P3). 
 
 
“Primeiro tem o problema das faltas e de colocar estagiários no lugar 
do professor, ou botar os alunos para assistir vídeo, televisão. Nem 
sempre a escola tem estagiário professor, muitas vezes os estagiários 
estão na secretaria. E os alunos ficam prejudicados tanto 
comportamentais quanto na aprendizagem, atrapalha todo o processo” 
(P1). 
 

 

A elevada incidência de exaustão emocional, estresse e sentimento de 

diminuição de realização profissional interferem na produtividade do trabalho 

pedagógico.Tais sintomas revelam que um número expressivo de trabalhadores 

docentes sofre de distúrbios emocionais como a Síndrome de Burnout e de depressões 

reativas. Catalogadas pela Organização Mundial de Saúde como doenças ocupacionais, 

elas são decorrentes da própria organização social do processo de trabalho, ignoradas e 

negligenciadas pelo poder público (NUNES, 2005). 

 

Outra preocupação da nossa pesquisa foi tentarmos compreender o universo que 

envolve o adoecimento das professoras readaptadas de função, bem como os caminhos 

que elas indicam para a resolução dos seus problemas. Para tanto, achamos que seria 

interessante investigar a opinião delas sobre as ações que a Prefeitura do Recife poderia 

implementar para melhorar as suas condições de saúde. Assim, obtivemos os seguintes 

depoimentos: 

 

“Ontem, teve uma assembléia que disse que uma das dificuldades 
eram as condições das escolas, condições físicas. Essa aqui é 
privilegiada, parece uma escolinha particular, apesar de que não está 



tendo espaço. Outra coisa é o aspecto de apoio que não há. Essa 
inclusão de crianças agora” (P1). 
 
 
“Mais apoio, valorizar. O menino dá no professor, é o professor o 
culpado” (P2). 
 
“Aumentar o salário e ter o apoio das pessoas. Porque, aí todo mundo 
iria trabalhar quatro horas e não iria ficar doente” (P3). 
 
“Eu queria até que as pessoas sentissem o problema da gente na pele. 
Na pele, não. Mas, que tivessem mais compreensão, melhorar os 
nossos salários. E o principal é ter apoio” (P4). 
 
 

Nesses relatos, percebemos claramente que essas professoras sentem-se 

desautorizadas e sem autonomia para a realização do seu trabalho. Em suas narrativas, 

podemos identificar a necessidade de maior apoio para a realização da sua atividade 

profissional, o que tem demonstrado a ausência de controle sobre o próprio trabalho, 

pois não são elas que determinam as regras dessa organização, estando sujeitas às 

mudanças na estruturação escolar.  

 

Para Carlloto (2002), a falta de autonomia e participação nas definições das 

políticas de ensino tem mostrado ser um significativo antecedente de burnout. Essas 

questões somadas à inadequação salarial e à falta de oportunidades de promoção, têm 

preocupado pesquisadores, e a prevenção e erradicação desse tipo de estresse deve ser 

tarefa conjunta que envolve professor, aluno, instituição educacional e sociedade, 

devendo, ainda, buscar alternativas na cultura organizacional e social na qual se exerce 

a atividade docente. 

 

Nesse sentido, Oliveira (2004) afirma que em função da reestruturação produtiva 

das últimas décadas, novas demandas têm atingido a educação escolar com relação aos 

seus objetivos, repercutindo em mudanças na forma de gestão e organização do trabalho 

na escola. São as mudanças trazidas pelas reformas educacionais recentes, responsáveis 

pela intensificação do trabalho docente, o que vem produzindo maior desgaste e 

insatisfação por parte dos professores. Assim, Oliveira (2006) aponta: 

 

“Dentro desse contexto o trabalho do professor se encontra marcado 
pela busca de autonomia, que vem acompanhada de restrições 
impostas pelas políticas educacionais e as relações de poder que 



compõem o tecido do cotidiano escolar. Esses engendramentos 
atravessam toda a perspectiva do processo de trabalho docente, 
produzindo efeitos diretos em suas atividades, no seu modo de 
execução e em sua própria saúde.” (OLIVEIRA, 2006: 11). 
 
 

Em relação às pesquisas que realizou sobre esse tema, Oliveira (2004) afirma: 

“O que temos observado em nossas pesquisas é que os trabalhadores 
docentes se sentem obrigados a responder às novas exigências 
pedagógicas e administrativas, contudo expressam sensação de 
insegurança e desamparo tanto do ponto de vista objetivo– faltam-lhes 
condições de trabalho adequadas– quanto do ponto de vista subjetivo” 
(OLIVEIRA, 2004:1140). 
 
 

Quanto às percepções das professoras da Prefeitura do Recife, não usuárias do 

Programa em Atenção ao Servidor, investigadas em nosso estudo elas, indicam, 

sobretudo, melhoria nas condições de trabalho para que as doenças sejam evitadas: 

 

“Veja só, toda vez que se fala da saúde do professor, eu penso na 
carga horária extensiva que precisa o professor ter para ele ter um bom 
salário, melhores condições de vida. Eu penso na estrutura das salas e 
penso principalmente, no número de alunos comparando com a 
estrutura das escolas. Porque eu já vi algumas escolas que são muito 
pequenas, como essa é, mas que as salas são muito cheias. Pode estar 
até no limite de alunos, mas aquele espaço não suporta. É ter o bom 
senso. Eu acho que a saúde do professor está ligada a isso. São as 
condições de trabalho e essa questão do salário, mesmo. Essa questão 
do salário tem tudo a ver, porque eu conheço amigas minhas que para 
ter uma condição de vida melhor, elas trabalham de manhã, tarde e 
noite. Então, assim elas não vivem, porque a profissão de professor 
não é só sala de aula. Porque você tem o período de planejamento 
anual, mas onde é que fica o planejamento diário, semanal? É um 
planejamento que querendo ou não, você tem que fazer em casa” (P4). 
 
 
“Diminuir o número de alunos em sala de aula” (P5). 
 
 
“Eu acho que, primeiro a questão de fazer algum tipo de adaptação 
que possa orientar melhor os professores, não só na questão da voz, a 
tentar determinados encaminhamentos. Quando um professor diz que 
está com problemas psicológicos e que nem se nota que ele estar. 
Orientação desse tipo, para que o professor faça o tratamento que 
necessita e que possa procurar. Tem muito professor que na questão 
da voz ele consegue identificar, às vezes têm professores com 
problemas psicológicos e ele mesmo não admite, são os colegas que 
observam e muitas vezes a gente não tem nem coragem de chegar a 
esse profissional e conversar” (P2).  
 
 



As condições físicas adequadas das escolas são apontadas como fator 

fundamental para o bem estar do professor, sendo um aspecto bastante citado entre os 

docentes investigados. De fato, algumas escolas dessa rede de ensino estão em boas 

condições físicas, mas essa não é a realidade da maioria das Unidades Educacionais. 

Normalmente, a iluminação das salas é deficitária, os ruídos são intensos, as paredes são 

mal conservadas, as salas são pequenas, muitas não possuem nem sequer janelas, a 

ventilação ocorre através de um ventilador barulhento, o que colabora para o aumento 

dos ruídos. Além dessas questões relacionadas diretamente à sala de aula, existem as 

questões paralelas como a falta de lugares para descanso dos professores nos intervalos 

de aula ou entre os turnos, as péssimas condições dos sanitários, que às vezes são 

divididos com outros funcionários da escola. O desempenho de atividade profissional 

tão relevante, dentro de tais condições de trabalho, não pode levar a outra situação, 

senão ao desgaste físico e mental dos professores. Quanto ao aspecto físico das escolas, 

as professoras relatam que: 

 

“No horário do recreio a gente fica na secretaria com pessoas 
trabalhando, crianças gritando, o maior calor. A gente não tem sala de 
professor” (P1). 
 
 
“Não tem local para descanso, apesar de que na escola aqui, até que 
proporcionam. A direção tenta buscar alternativas para que a gente 
tenha um lanche, ela proporciona o momento do lanchar. Já na outra 
escola que eu trabalho, me desgasta muito mais fisicamente, 
mentalmente. Assim, a estrutura como um todo não permite” (P2). 
 
“Não existe local para descanso nessa escola. O banheiro mesmo, para 
o professor não tem. O banheiro para todos os funcionários fica na 
cozinha, que não é um local apropriado para um banheiro, né? A gente 
fica aqui, sentada do lado de fora, esperando que o aluno vá embora” 
(P3). 
 

 

Como pudemos constatar, a falta de estrutura física das escolas vem 

acompanhada da degradação da própria auto-imagem do professor, como se não fossem 

merecedores das condições adequadas para desenvolver sua atividade profissional, 

dependendo muitas vezes da boa vontade do dirigente para que possam ter um momento 

para o lanche.  Assim, os discursos tão bem proferidos pelas autoridades responsáveis, 

ao destacarem a importância do papel social que exercem os professores, não 

ultrapassam o momento inicial.  



 

Nesse sentido, Valadares acrescenta que os professores vivem intensos 

processos de proletarização, em função do achatamento salarial e da retirada de 

benefícios, somados à crescente precarização de suas condições de trabalho, reflexo do 

decrescente investimento do Estado no setor. O professor tem sofrido ampliação das 

exigências sobre o seu trabalho,  

 

“(...) o professor dos nossos dias trabalha mais, sob maior pressão, e 
assumindo funções que anteriormente não lhes pertencia. No entanto é 
cada vez menos remunerado e reconhecido por sua atividade” 
(VALADARES, 2005: 59). 
               

 Vale lembrar que o investimento na estrutura física das escolas pode ser 

determinante para a saúde docente. Nesse sentido Batista e Odelius destacam a 

importância de se estudar a infra-estrutura das escolas públicas por duas razões: 

 

 

“A primeira trata das condições físicas de trabalho, no que tange 
à atividade-fim – a educação propriamente dita – diz respeito 
aos meios disponíveis para um trabalho mais confortável, menos 
desgastante, mais prazeroso e por isso mesmo mais produtivo, 
além de mais saudável para o trabalhador. A segunda razão é a 
de que estamos falando de educação, um trabalho de 
importância social inegável e colocado no centro das estratégias 
de desenvolvimento, particularmente para o Brasil, afinal 
melhor infra-estrutura está relacionada com melhor qualidade de 
ensino” (BATISTA E ODELIUS, 2002: 161). 

 
 
 
 
4.4. A Política Municipal para a Saúde Docente na Concepção da Categoria 
        

  

Embora até o momento a maior parte dos dados apresentados indiquem a concepção 

e as diversas maneiras de uso que as docentes têm do Programa em destaque, neste 

espaço vamo-nos voltar mais diretamente para uma avaliação do mesmo. Neste sentido, 

tendo em vista que o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial 

do Recife (SIMPERE) representa a categoria profissional da qual estamos tratando, 

tivemos a preocupação de identificar qual o posicionamento desta entidade a respeito da 

saúde docente e do Programa em análise. 



 

Assim, ao entrevistarmos os diretores do SIMPERE pudemos perceber através 

de suas falas, que o problema do adoecimento dos professores, somado às questões da 

legislação que envolve os readaptados de função, tem sido um ponto de pauta relevante. 

Nessa direção, observamos que há a intenção em fazer um levantamento do quadro de 

adoecimento dos seus professores15. A entidade identifica uma relação entre a estrutura 

física das escolas e o adoecimento docente, entendendo que a estrutura das escolas tem 

concorrido para debilitar a saúde da categoria, pontuando que os problemas das cordas 

vocais, a depressão e o estresse são as doenças recorrentes, como identificado no relato 

abaixo: 

 

 

“A gente assumiu em dezembro. Ah, não tem política direcionada para 
isso. O que a gente constatou, é que a gente vai precisar fazer esse 
trabalho de levantamento do que está acontecendo com o professor. A 
questão da saúde tem haver com a estrutura das escolas, a estrutura 
física das escolas que é totalmente insalubre, o excesso de carga de 
trabalho. Porque o professor há alguns anos atrás, ele trabalhava com 
uma sala de aula só. Hoje em dia a gente tem, para se dizer, que a 
maioria trabalha mais de um horário e uma grande parcela trabalha 
três horários. Então, sem dúvidas, é a questão da estrutura física 
associada ao excesso de carga horária que tem deteriorado muito a 
saúde do professor. E também, a gente tem tido muitos casos de a 
questão da pressão, de assédio moral dos diretores das escolas, tem 
agravado ainda mais, inclusive a saúde mental” (D2). 
 

 

Em face de tais problemas, identificamos, também, que o SIMPERE buscou, 

como ação política inicial, denunciar publicamente a falta de estrutura física de 75% de 

uma amostra de escolas pesquisadas. Essa divulgação realizou-se através da produção 

de um Dossiê, gravado em CD-rom, distribuído nas diversas unidades educacionais da 

rede, bem como através da imprensa local.  

 

Em continuidade, houve uma proposta de paralisação16 durante a qual aconteceu 

a análise do Dossiê, com o objetivo de levantar sugestões de mobilização para 

encaminhar ao Conselho de Representantes de Base e para levar as propostas para a 

Assembléia do sindicato. Assim, a partir desses dados, foi-nos informado que a entidade 
                                                           
15 É oportuno lembrar que as entrevistas por nós realizadas ocorreram num momento em que a nova 
gestão do SIMPERE tinha acabado de assumir.  
16 No dia 08/12/2006, nas duas últimas aulas. Confirmamos que houve a paralisação proposta, mas não 
conseguimos saber em quantas escolas. 



passou a pressionar a Prefeitura no sentido do estabelecimento de metas para 

recuperação das escolas com prazos e definição de verbas para esse fim. 

 

Além dessa relação entre as condições físicas das escolas e o adoecimento 

docente, os dirigentes do SIMPERE entrevistados, apontaram outros problemas 

geradores de doenças dos professores dessa rede de ensino, tal como o excesso de carga 

horária. Segundo essa entidade a maioria dos professores trabalha em mais de um 

horário, e grande parcela desses trabalhadores ocupam-se nos três horários. Ainda, para 

os entrevistados, outro fator que colabora com o adoecimento é o assédio moral ao qual 

os professores estão submetidos, sobretudo pela ação dos diretores das escolas.  

Em face de tais problemas, os dirigentes do SIMPERE defenderam a 

necessidade de essa entidade criar e implementar uma política de acompanhamento dos 

docentes, no sentido de se ter dados a respeito do processo do adoecimento. No entanto, 

ressaltaram que o Sindicato não tem por função fornecer o atendimento de saúde aos 

professores, pois entendem que isso não é da sua competência. Observamos, assim,  que 

os entrevistados entendem que  o verdadeiro papel do sindicato é “cobrar” da Secretaria 

de Educação ações voltadas para a saúde docente, deixando claro que a sua ação não é 

assistencialista e, sim, de luta pelos direitos da categoria que representa. 

 

Dessa perspectiva, observamos que o SIMPERE entende que a melhoria da 

condição de saúde dos professores da Rede Municipal de Ensino do Recife está 

vinculada em primeiro lugar, aos reajustes salariais, às condições adequadas de trabalho, 

à implantação de aula-atividade e ao atendimento digno à saúde, sendo a saúde 

preventiva uma reivindicação desse movimento. 

 

A nossa pesquisa identificou, também, que uma outra discussão que mobiliza o 

SIMPERE, atualmente, é quanto à definição funcional dos professores readaptados. 

Esses, no que concerne à permanência das vantagens legais relativas à profissão, têm 

obtido conquistas significativas, como aposentadoria especial, abono salarial no dia dos 

professores, e outros direitos protegidos por lei. 

 

No entanto, tal como está na pauta do SIMPERE, não podemos desconsiderar 

que a grande questão é em relação à definição da nova função que os professores 

passarão a exercer ao se readaptarem. A readaptação de função é publicada no Diário 



Oficial. A partir desse momento, os docentes passam a exercer função técnico-

pedagógica dentro das escolas. A questão maior é definir quais as atividades que 

englobam essa função. No universo das escolas, é possível que esses sujeitos, por falta 

de uma definição legal das tarefas que devem executar, acabem responsabilizando–se 

por atividades que venham agravar seu estado de doença, ou até mesmo comprometer a 

sua auto-estima, como apontado anteriormente.  

No caso, observamos relatos de professoras que são designadas para fazer o 

“cafezinho” dos colegas e sentem-se desmerecidas por não serem aproveitadas no seu 

potencial, ou que substituem um professor que faltou naquele dia, mesmo estando 

afastada por problemas vocais. 

No que se refere especificamente à relação entre o SIMPERE e o programa em 

atenção à saúde, aqui em exame, bem como às relações com a própria GAS (órgão 

responsável pelo citado programa), a dirigente entrevistada afirma: 

 

 

“As relações não são das mais amistosas, apoteóticas. Não somos 
comunicados sobre o que eles estão fazendo. Mas, sabemos que estão 
elaborando uma cartinha sobre os direitos e deveres dos readaptados” 
(D1). 
 
 
 

Entretanto, vale lembrar que Nunes (2005) nos chama a atenção para a 

importância do papel dos sindicatos em termos de estarem atentos às questões que 

provocam o adoecimento docente e da necessidade de pressionarem por políticas 

públicas para amenizar a situação. De certo modo, esse papel parece está sendo 

assumido pelo SIMPERE. Para Nunes,  

 

 

“No caso dos sindicatos, o alerta quanto à existência das depressões 
reativas e do burnout como doenças ocupacionais, possibilita a esta 
instituição o conhecimento de que a insalubridade no trabalho docente 
não reside apenas na exposição dos professores a elementos exógenos 
de natureza química como, por exemplo, o pó-de-giz, ou os de caráter 
estrutural como a inadequação das instalações infra-estruturais,uma 
vez que as doenças emocionais são oriundas das gestões hierárquicas 
centralizadoras e disciplinares, as verdadeiras promotoras da 
insalubridade na profissão docente. A consciência desta problemática 
mune os sindicatos de conhecimentos sobre o trabalho docente de 
forma a intervir nas políticas públicas educacionais e trabalhistas 



atingindo em nível macro-estrutural o sistema de ensino” (NUNES, 
2005). 
 

 

Por outra parte, observamos que a relação que as professoras, entrevistadas na 

nossa pesquisa, possuem com o Programa mostrou-se, em certa medida, bastante 

limitada. Como expressam os dados do quadro a seguir, 40% do total das investigadas 

afirmaram que não o conheciam.   

 

Esse mesmo percentual de desconhecimento foi encontrado entre as professoras 

adoecidas que só o conheceram quando dele precisaram.  Considerando-se que é 

significativo o número de professores e professoras sujeitos ao processo de 

adoecimento, é bastante alto esse percentual de desconhecimento identificado (Quadro 

08).   

 

 

Quadro 08 - Percentual das professoras entrevistadas que afirmaram conhecer ou 
desconhecer o Programa em Atenção ao Servidor, por situação funcional 

 
 

Situação funcional Especificação 

Readaptado Em exercício 

Total 

Desconhecia 40,0 40,0 40,0 

Conhecia 60,0 60,0 60,0 

Total 100,00 100,00 100,0 

 

 

 

De fato, observamos que essa dimensão da política de valorização do magistério, 

implementada pela PCR, apesar de ser bastante divulgada, para uma grande parte só 

passa a ser verdadeiramente conhecida quando existe a necessidade de utilizá-la: 

 

“Quando fiquei doente, a pessoa que me indicou o médico, disse 
assim: - tu vai (sic!) na G.A.S. que vão lhe dizer certinho o que tu 
deve fazer para a readaptação e o que não pode, e quais são os 
procedimentos legais que você tem que fazer” (P3). 
 

 



“A primeira vez alguém me falou na escola, eu fui informada e estive 
lá. Aí, fui até à G.A.S. e depois me mandaram para a Junta Médica” 
(P1). 
 

 

O conjunto dos dados sobre a questão em destaque indica a necessidade de uma 

maior divulgação, entre os professores, do funcionamento do programa, de modo que 

eles possam usufruir não só de medidas curativas ou voltadas para a readaptação, como 

também de ações preventivas ao adoecimento. 

 

No que concerne às orientações realizadas pelo Programa, em seus relatos, as 

professoras afirmaram que, basicamente, elas tratam de como o professor adoecido deve 

proceder diante da sua situação de doença, como podemos observar abaixo: 

 

“Eles me orientaram em relação aos procedimentos que foram: 
primeiro deve estar acompanhada pelo otorrino; esse otorrino tem que 
dar um laudo mediante um exame de videolaringoscopia e encaminhar 
para a fono. Aí, eu fui para a fono pegar esse exame. Ela verificou e 
fez um outro laudo confirmando o que tirou. Pra a licença médica, eu 
só preciso disso e de dar entrada na Junta Médica Municipal, que é 
outro médico. Pra licença médica é assim. Agora, se é para a 
readaptação, depois que eu pegar esses laudos todinhos, eu encaminho 
para a Prefeitura, no 4º andar e dou entrada no protocolo no processo 
de readaptação. Aí, vai tramitar , tarará, tarará, tarará, depois de andar 
bem muito, aí vai para a Junta Médica Municipal. Na Junta Médica, 
eles vão me chamar, aí eu vou para a Junta. Chego lá, o médico olha e 
pergunta qual é o meu caso, anota lá e libera. Esse documento vai para 
a G.A.S., aí a G.A.S. me chama, para dar as orientações. Só que eu fui 
primeiro lá. Depois é que ela faz as orientações dos procedimentos 
corretos e liga depois: - Olha, está perto de terminar sua licença, sua 
readaptação” (P3). 
 
 
“Eles conversam, fazem uma entrevista e sugerem o tratamento” (P1). 
 
 
“Orientou o processo de readaptação, como eu deveria dar entrada” 
(P2). 

 

 

Neste mesmo contexto, ao investigarmos, diretamente, a opinião que as 

professoras usuárias do programa possuem em relação ao mesmo, obtivemos os 

seguintes depoimentos: 

 



“Eu acho muito pouco, só quando está há um mês de vencer o prazo 
da readaptação, eles cobram para regularizar administrativamente. Eu 
sei que eles desenvolvem um trabalho de voz e tem muita gente com 
problemas de voz. Trata dos readaptados” (P1). 
 
 
“Chamou para saber se estava bem adaptada. Procura saber se 
renovou, se está satisfeita. Para mim está bom” (P2). 
 
 
“Uma informação mais precisa das ações da Prefeitura. Porque existe 
o que é lei e o que vigora na Prefeitura. Por exemplo: a gente sabe que 
todo mundo funciona. A partir do momento em que tem a saúde 
prejudicada, ele não pode ter amarração nenhuma. Quando fiquei 
doente, eu estava acumulando e a gente tem o compromisso de ficar 
dois anos para que a as aulas passem a ser efetivas. Se em menos de 
dois anos, eu tinha uma necessidade ou outra pessoa tinha de se 
afastar, não pode fazer o que pedia. A gente sabe que isso não é legal. 
E a G.A.S. me ajudou, no sentido de dizer assim: - Se tu fizer isso tu 
vai perder aqui. Eu podia muito bem ter dado entrada. E fiquei de 
licença médica até completar o tempo que faltava para completar os 
anos”(P3). 
 
 
“Eu gosto. Ela procura saber se a gente está se sentindo bem na função 
que a gente está agora; se a gente se sente bem com as pessoas que 
trabalham aqui; se a gente se dá bem no local de trabalho” (P4). 

 

 

Como se pode inferir, para essas professoras readaptadas, o Programa tem o 

atributo de acompanhar a sua situação funcional, seu bem estar na nova função. Mas, 

este aparece, também, como “orientador’ dos caminhos que o funcionário pode trilhar 

para não ter perdas no processo de readaptação funcional. De fato, as licenças médicas, 

muitas vezes, representam a saída para que não haja prejuízos econômicos, o que não 

impede que a professora perceba claramente a distância entre o que vigora, ou não, na 

legislação. Isto parece ser um indicativo da presença de uma dimensão assistencialista.  

Nesse sentido, não é demais lembrar o que essas licenças médicas representam para a 

sala de aula. A ausência contínua do professor e sua substituição freqüente acarretam 

sérios prejuízos para a educação  como apontado anteriormente.  

 

Ao mesmo tempo, esses depoimentos mostram, mais uma vez, o 

desconhecimento da amplitude do Programa, mesmo por parte daquelas que por ele 

estão sendo assistidas. Com efeito, nas falas prevalece a ênfase ao atendimento 



burocrático sem uma visão de outras dimensões nele contempladas, dimensões já 

referidas em capítulo anterior. 

 

Finalmente, constituem também, dados que complementaram a avaliação do 

Programa em análise, os provenientes das percepções que as nossas entrevistadas 

demonstraram ter sobre o fato de serem alvo da política concernente. Os resultados 

variaram em duas direções. A primeira é a que indica  a consciência das docentes de 

serem sujeitos de direitos e, portanto, que estão tendo uma necessidade sócio-

profissional atendida, percepção que foi a dominante, a exemplo de:  

 

“Acho que é um direito que a gente tem. A gente sente que, nessa 
gestão a Prefeitura dá esse apoio. Eu me sinto atendida nesse meu 
direito” (P1).  
 
“A Prefeitura, nem ajuda, nem atrapalha. Só ajudou porque é a lei” 
(P2).  
 
“Eu acho que é um direito meu enquanto funcionária. É uma 
obrigação da Prefeitura de cumprir o papel de dar assistência” (P3). 
 

 

A segunda (que aparece com menor ênfase) é a que compreende a ação pública 

quase como “um favor,” uma ação de “caridade”, talvez em função da baixa auto-estima 

que envolve o próprio adoecimento, ou ainda, da persistência de uma concepção 

paternalista a respeito do papel do Estado, como podemos observar: “Eu me sinto tão 

bem. Porque as pessoas estão se interessando pelo problema da gente. Me sinto bem, 

mesmo”(P4). 

No geral, portanto, podemos inferir que o Programa é relativamente bem 

avaliado pelas suas usuárias, ainda que haja indicações de que é pouco conhecido e 

divulgado, que apresenta limites, ao mesmo tempo em que não é usufruído em todas as 

suas dimensões. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Esse relatório de pesquisa procurou contemplar distintas dimensões do processo 

de adoecimento docente em sua estreita ligação com o objeto que nos propusemos 

investigar. 

  

Inicialmente, tratamos das mudanças ocorridas na política educacional a partir 

dos anos de 1990 as quais acarretaram o agravamento das precárias condições da prática 

docente, sobretudo porque novos papéis e funções passaram a ser assumidos pelos 

professores, sem que eles tivessem sido formados para tanto.  

 

A precarização do trabalho docente, por sua vez, vem contribuindo para o 

agravamento da situação de adoecimento dessa categoria, questão tratada em ampla 

bibliografia, cuja revisão nos forneceu o suporte teórico orientador do presente estudo.  

Tendo em vista essas referências, procurou-se resgatar os principais marcos das 

políticas de valorização do magistério definidas e implementadas a partir das mudanças 

educacionais da década de 1990, acima referidas.  Tais procedimentos possibilitaram a 

contextualização do objeto desta pesquisa e permitiram focalizá-lo  numa perspectiva 

macro e micro sócio-política.  

 

Identificamos ações relativas à política da PCR para a valorização do seu 

magistério, implementadas pela coalizão que se encontra à frente do governo municipal 

desde 2003. E, dentre estas ações, destacamos o movimento da implementação de 

programas e projetos direcionados especificamente para o trato da saúde docente. 

 

Identificamos tanto a existência de ações curativas quanto de ações preventivas 

voltadas para amenizar os problemas do adoecimento dos professores, mostrando a 

existência de uma preocupação do poder municipal em sanar uma das causas que tem 

contribuído fortemente para fragilizar o processo de ensino e aprendizagem 

desenvolvido na sua rede de ensino.  A expressão dessas medidas se exemplifica no 

Programa Educando com a Voz Saudável, cuja ação objetivou a substituição do quadro 

de giz, proporcionou cursos de treinamento para o uso da voz, forneceu o kit Educando 



com a Voz Saudável, dentre outras.  Há também medidas curativas como o Projeto de 

Intervenção e Acompanhamento do Servidor na Escola, interessado em administrar os 

conflitos entre as pessoas envolvidas com o cotidiano escolar. 

 

Embora os dados analisados nos permitam afirmar a existência das ações acima 

citadas e uma efetiva vontade governamental de atuar no sentido da valorização do 

trabalho docente– pelo prisma do cuidado com a saúde dos seus professores, atendendo, 

assim, reivindicações da categoria–, são necessárias outras ações para que, de fato, essa 

situação venha a ser equacionada. 

 

Observamos que os profissionais responsáveis pela implementação das medidas 

deparam-se com dificuldades diversificadas, como, por exemplo, a não obtenção de 

verbas para a continuidade de determinados programas e de ações projetadas. Os dados 

da pesquisa evidenciam que as medidas não atingem as metas propostas, pois suas ações 

vêm alcançando apenas parcialmente os professores. A magnitude dos problemas 

decorrentes do adoecimento docente exige o redirecionamento e a ampliação das atuais 

práticas políticas, as quais, reconhecemos, devem contemplar variadas dimensões das 

urgentes ações de valorização docente. 

 

No que concerne às usuárias (pesquisadas) do Programa de Atenção à Saúde, 

podemos concluir que há entre elas uma tendência ao desconhecimento do mesmo, 

visão que, praticamente, só muda quando adoecem. Há também um desconhecimento 

sobre a sua amplitude. Elas tendem a identificá-lo apenas como um núcleo destinado a 

orientar sobre procedimentos burocráticos a respeito de licenças médicas, de 

encaminhamentos para readaptação de função e outros. 

 

O estudo também identificou a problemática que envolve as professoras 

adoecidas desviadas de função, portadoras de baixa auto-estima e desencantadas com a 

profissão, após uma longa trajetória de preparação para o exercício da mesma.  Há 

indicativos sugerindo uma tendência ao adoecimento entre as professoras mais 

dedicadas e compromissadas com a docência, como aquelas que afirmaram ter tido 

grande motivação na escolha da profissional, realizado investimentos pessoais na sua 

formação e se dedicado intensamente ao exercício de suas atividades laborais. 



De maneira geral, as ações do Programa são bem avaliadas pelas usuárias e 

pouco conhecidas pelas docentes saudáveis pesquisadas, indicando a necessidade de 

maior divulgação do mesmo entre a categoria.  

 

Observou-se, dentre as professoras pesquisadas beneficiárias das medidas 

preventivas, terem estas passado a adotar as orientações voltadas ao cuidado com a 

saúde, fato indicativo de uma possível eficácia de tais ações. 

 

Observou-se terem, as docentes participantes desta pesquisa, a consciência de 

que suas condições de trabalho não são adequadas e relacionam-se à situação de 

adoecimento da categoria.  

 

Argumenta-se a necessidade de ampliação do currículo dos cursos de formação 

de professores, no sentido de oferecerem uma disciplina voltada às orientações aos 

futuros profissionais sobre como prevenir o seu possível adoecimento ocupacional. 

Acreditamos que as faculdades de pedagogia e cursos de licenciatura possam 

desenvolver um importante papel possam desenvolver importante papel ao oferecer uma 

disciplina sobre a temática, tanto na graduação, como nos programas de mestrado e 

doutorado. Defende-se o estímulo à discussão a respeito da saúde docente e o fomento 

às pesquisas nessa área, pois, segundo Carlloto (2002), a prevenção e erradicação do 

estresse docente deve ser tarefa conjunta que envolve professor, aluno, instituição 

educacional e sociedade. 

 

Outro aspecto a ser destacado nesse sentido refere-se aos necessários 

investimentos na melhoria da estrutura física das unidades educacionais dessa rede de 

ensino, demandados pelos docentes pesquisados. Constatou-se que tal estrutura é 

também um fator importante na construção da construção da auto-estima desses 

profissionais e, conseqüentemente, na prevenção dos fatores do adoecimento docente.  

 

A pesquisa já havia sido concluída quando houve mudanças na Política 

Municipal de Valorização do Magistério, fruto das reivindicações docentes, as quais, ao 

nosso juízo, constituem mais medidas no caminho da diminuição dos problemas aqui 

tratados. Dentre elas, o reajuste salarial de 8,57% no vencimento e na gratificação; 

tíquete-refeição com valor de 8,00 reais para o professor que trabalha em turnos 



intercalados (manhã e noite); garantia de recebimento de 2 (dois) tíquetes por dia para o 

professor que trabalha 3 (três) horários na Rede Municipal; pagamento do valor do 

tíquete-refeição em dinheiro a título de auxílio-alimentação; implementação de aula-

atividade para o professor II (sobre 20% da carga-horária) a partir de fevereiro de 2008; 

gratificação de difícil acesso em valor único, tendo como referência o maior valor 

aplicado atualmente; acréscimo de carga-horária para os professores I e II; o valor do 

auxílio transporte passa a ser pago no contracheque do professor. Todas estas medidas e 

seus impactos na redução do adoecimento docente deverão ser alvos de futuras 

avaliações e pesquisas. 

 

Espera-se que essa pesquisa sobre a as ações da Secretaria de Educação da 

Cidade do Recife, no contexto da política de valorização do magistério, e sobre as 

características do trabalho docente nessa rede de ensino, possa contribuir para um novo 

“olhar” sobre o trabalho docente e os processos que envolvem o adoecimento 

ocupacional da categoria, de modo que continuem sendo criadas e/ou ampliadas novas 

políticas em atenção à saúde dos professores, na busca da minimização dos problemas 

do adoecimento e, conseqüentemente, na certeza de melhorias na qualidade da 

educação. 
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