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Estatísticas e indicadores epidemiológicos de saúde dos professores: 
um novo olhar com base em dados públicos oficiais 

Sumário executivo 

Trata o presente relatório das atividades programadas e realizadas, no período 2020-2021, no 

eixo estatístico-epidemiológico da pesquisa, denominado “Eixo-1” do Projeto: Caminhos para a 

melhoria das condições de trabalho e saúde dos professores na perspectiva das políticas 

públicas. 

O quadro atual da saúde dos professores desafia autoridades públicas e sociedade civil a atuar 

sobre o conjunto de fatores determinantes de acidentes de trabalho (e de adoecimento 

relacionado ao trabalho) que incide sobre estes profissionais. O conhecimento destes 

determinantes, de sua distribuição e de sua magnitude na população docente se faz pela análise 

de dados e indicadores estatísticos pertinentes. Essa informação, se adequadamente organizada 

e interpretada, propicia a construção de diagnósticos situacionais e prognósticos, elementos de 

suma importância para os formuladores de Políticas Públicas (PP). 

Em sinopse, buscou-se o que há de insumos de informação para ações estratégicas de prevenção 

aos agravos ocupacionais à saúde, identificando alguns caminhos e possibilidades tangíveis de 

aproveitamento dos inputs já existentes, que permitam refletir sobre novas abordagens de 

coleta, de tratamento e de análise dos dados.  Nesta ampla perspectiva, foram identificadas as 

bases de dados públicos de interesse às PP de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) que 

concernem à saúde dos professores, no Brasil. Além do escrutínio dessas bases de dados e de 

textos técnicos, relatórios estatísticos e artigos científicos sobre o tema, o projeto produziu 

análises originais sobre fontes de dados secundárias – uma delas com potencial inovador no 

campo de SST e que, aliás, resultou em artigo, adiante discriminado (vide item 3). 

A estrutura deste relatório comporta oito tópicos principais: 1) INTRODUÇÃO; 2) IDENTIFICAÇÃO 

DAS BASES DE DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE AO PROJETO; 3) BASERAIS: EXAME DOS 

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS DOS DOCENTES NA RAIS e USO DA RAIS E ALGORITMOS DE 

MACHINE LEARNING; 4) CENSO ESCOLAR; 5) PESQUISA TALIS-BRASIL; 6) DADOS 

EPIDEMIOLÓGICOS DE ROTINA; 7) COMENTÁRIOS; 8) REFERÊNCIAS. 

Inseridos como “ANEXOS”, figuram sete suplementos de informação (p.65 em diante). 

Palavras-chave: professores; condições de trabalho; saúde do trabalhador; estatísticas sociais; 

políticas públicas; SST. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a elaboração de estatísticas e indicadores de saúde para essa categoria 

profissional (aliás, como para quaisquer outras categorias civis), seu monitoramento e seu 

aprimoramento não são tarefas triviais nem estão delegadas a um produtor único de 

estatísticas, como costuma acontecer em países menores. O papel de produção de estatísticas 

sociais é normalmente de competência do aparelho de Estado e, no Brasil, tais tarefas foram 

atribuídas ao Sistema Estatístico Nacional – uma articulação institucional de agências 

ministeriais, estaduais e municipais, sob a coordenação do IBGE. Importante ressaltar que os 

propósitos dessas estatísticas (enquanto dados primários) são claramente muito distintos entre 

si e endereçam setores amplos e bem diferenciados de aplicação, como por exemplo: 

“Educação”, “Saúde” ou “Previdência Social”, numa relação às vezes muito mais normativa do 

que dialógica com a realidade social, principalmente quando se trata de registros 

administrativos (uma das principais formas que essas estatísticas assumem). Além disso, a 

estrutura das estatísticas sociais é frequentemente mutável no curso do tempo. Por exemplo: 

aos registros administrativos é comum que se agreguem novos “campos” de informação, bem 

como modificarem-se os critérios de coleta originais, recodificarem-se as variáveis coletadas (às 

vezes por completo, sob a vigência de novas classificações), desfigurando o esquema inicial. O 

conhecimento da base legal que confere lógica ao registro (ou que ensejou quaisquer 

modificações nele) é fundamental para entender sua origem, a razão destas mudanças e a 

racionalidade operativa decorrente delas. Mas a produção de indicadores robustos é algo de 

ainda maior dinamismo e complexidade, pois requer apropriação oportuna do substrato 

estatístico-demográfico e revisões periódicas pelos atores sociais nos processos decisórios a ela 

referidos (do ponto de vista sociopolítico), além, claro, de rigor e constante aperfeiçoamento 

metodológico (do ponto de vista técnico). O que - infelizmente - nem sempre se verifica, mercê 

de contingências de ordem processual, política ou financeira ou até mesmo de impasses diante 

de inovações trazidas ao horizonte no dito “turnover tecnológico” da informação. 

Destarte, a validade de estatísticas e indicadores sociais no plano de sua institucionalidade 

(e, por conseguinte, a sua manutenção ao longo dos anos) depende tanto da factibilidade de 

coleta do dado e da operabilidade do sistema de registro (ou da ferramenta de pesquisa), quanto 

da interação entre os atores sociais envolvidos no processo, do propósito das partes 

interessadas na produção da informação e da interpretação adequada desta informação nos 

ciclos de formulação / avaliação de políticas públicas. Ademais, no caso específico das 
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estatísticas dos professores, certas peculiaridades da atividade docente e dos correspondentes 

registros administrativos (e dados censitários) dos vínculos empregatícios trazem problemas 

adicionais se essas estatísticas forem tomadas para a análise de modo superficial ou 

fragmentado, motivo pelo qual se justifica algum aprofundamento metodológico, do qual se 

tratará mais adiante, neste relatório. 

São inúmeras as dimensões estatísticas que expressam a qualidade de vida e a saúde 

populacional, algumas das quais podem servir de indicadores epidemiológicos fiáveis de um 

determinado agrupamento ocupacional. Exaurir todas as fontes estatísticas potenciais e 

escrutinar todos os indicadores epidemiológicos que reflitam a condição de saúde dos 

professores é tarefa árdua (senão insana) e esta não foi nem será a intenção da equipe. Visando 

algo mais pragmático e mais viável, pautou-se a discussão sobre como os dados já existentes 

suportariam (ou não) a elaboração de PP de SST docente. Adensar essa discussão caberá a um 

segundo momento, de preferência após o Censo demográfico 2022, quando interpretações 

seriam enriquecidas pela nova edição censitária. 

2. IDENTIFICAÇÃO DAS BASES DE DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE AO PROJETO 

Simplificadamente pode-se dizer que essas bases assumem múltiplas formas: de registros 

administrativos governamentais, de censos demográficos (sejam estes amplos ou setoriais), de 

levantamentos populacionais do tipo inquéritos transversais (alguns dos quais voltados à 

produção de indicadores educacionais) e de algumas bases criadas por sistemas de informação 

de saúde com escopo epidemiológico. 

1. RAIS / CAGED - bases de dados que informam a situação de empregos: a RAIS (Relação 

Anual de Informações Sociais) e o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados) estiveram sob a gestão do Ministério do Trabalho até o ano de 2018. A 

partir de então, passaram à gestão da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia. 

2. Comunicações de Acidentes de Trabalho, ( CAT ) – O portal do INSS disponibiliza dados de 

CAT, cadastradas no sistema informatizado de Comunicação de Acidentes do Trabalho do 

INSS (CATWEB) ou referentes à concessão de benefício por incapacidade acidentário. 

3. Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS - a) e Anuário Estatístico de Acidentes de 

Trabalho (AEAT -b) – são bases de dados já agregados, disponíveis para consultas pela 

web. 

https://dados.gov.br/dataset/inss-comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat1
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a. O AEAT / Dataprev oferece uma interface de consulta pública de indicadores de 

acidentalidade já calculados pela Previdência Social para cada classe CNAE (2.0) e 

Unidade da Federação, em uma série histórica que remonta a 2006. Na pesquisa de 

período anterior (2002-2005), a plataforma retorna a busca segundo os códigos da 

CNAE 95. Os dados encontram-se agregados, isto é, não são primários. Também não 

são atuais: o último ano disponível para consulta na interface é o ano de 2019. Isto 

significa uma “defasagem” de mais de 2 anos (considerando a data da elaboração 

deste relatório 1). Há possibilidade de se exportar tabulações em formato “csv”. 

b. O AEPS oferece o mesmo tipo de interface de consulta pública. De modo análogo ao 

AEAT, os dados encontram-se ali agregados e não se encontram atualizados. 

4. Censo Escolar do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira) - O Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico-educacionais de 

âmbito nacional realizado todos os anos e coordenado pelo Inep. Ele é feito com a 

colaboração das secretarias estaduais e municipais de Educação e com a participação de 

todas as escolas públicas e privadas do país. Trata-se do principal instrumento de coleta 

de informações da educação básica, que abrange as suas diferentes etapas e 

modalidades: ensino regular (educação Infantil e ensinos fundamental e médio), educação 

especial e educação de jovens e adultos (EJA). O Censo Escolar coleta dados sobre 

estabelecimentos, matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar. 

5. Censo da Educação Superior do INEP 

6. Talis (OCDE/INEP) - A Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (Talis), 

tradução de “Teaching and Learning International Survey”, é coordenada pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Seu foco é avaliar 

o ambiente de ensino e aprendizagem, bem como as condições de trabalho dos 

professores e diretores nas escolas. No Brasil, a aplicação e o tratamento dos dados são 

responsabilidades do Inep. A Talis é uma pesquisa direta baseada na percepção do 

entrevistado e é do tipo inquérito amostral. Por meio de questionários específicos para 

professores e diretores, a pesquisa busca conhecer as percepções desses dois atores 

sobre alguns temas relacionados ao ambiente educacional: clima escolar, 

desenvolvimento profissional, liderança escolar, gestão, entre outros. Foram três edições 

da pesquisa no Brasil: nos anos 2008, 2013 e 2018. 

7. Censo Demográfico IBGE  

 
1 Acompanhando a periodicidade dessas atualizações, verificamos que o “delay” pode chegar a 2,5 anos. 

http://www3.dataprev.gov.br/aeat/
http://www3.dataprev.gov.br/aeat/
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar
https://dados.gov.br/organization/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais-anisio-teixeira-inep
https://dados.gov.br/dataset/microdados-do-censo-escolar
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior
https://dados.gov.br/organization/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais-anisio-teixeira-inep
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/talis
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.html?=&t=o-que-e
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8. PNS - Pesquisa Nacional de Saúde 2019 – A PNS é uma pesquisa amostral domiciliar de 

saúde de periodicidade quinquenal, realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o 

IBGE. A cada nova edição da PNS, lança-se o foco sobre temas específicos de interesse à 

saúde. Em 2019, a PNS investigou acidentes, violências, doenças transmissíveis, atividade 

sexual, características do trabalho e apoio social. Período de referência: semana de 

21/07/2019 a 27/07/2019. 

9. Dados epidemiológicos de rotina: bases de dados do SUS. Pelas características 

organizacionais do SUS, as bases de dados de saúde são consolidadas nas três esferas de 

governo sendo, portanto, de gestão compartilhada entre estas 2. Para fins das PP de 

saúde do trabalhador merecem destaque o SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) 

e o SINAN (Sistema de Agravos de Notificação Compulsória), embora haja outras que 

poderiam ser acessadas, pontualmente (por exemplo, o Sistema de Informações 

Hospitalares - SIHSUS). Ambos os sistemas - SIM e SINAN - constituem ferramental de 

avaliação e monitoramento de cunho epidemiológico por excelência. Por sua vez, o 

SIHSUS é a base de armazenamento de dados de registros hospitalares no âmbito do SUS, 

possuindo propósito mais gerencial, ainda que também seja também muito utilizada em 

Vigilância à Saúde. A coleta de dados é feita na Autorização de Internação Hospitalar 

(AIH). 

10. Inquéritos Epidemiológicos. Mais recentemente, um inquérito voltado à avaliação da saúde 

e das condições do trabalho de professores da Educação Básica no Brasil foi delineado e 

executado por grupo de pesquisa da UFMG (VIEIRA, CLARO e ASSUNÇÃO, 2019). A partir de 

autorrelatos coletados por entrevista telefônica aplicada a uma amostra probabilística 

(representativa da população dos professores em escala nacional) estimou-se a prevalência 

de morbidades e acidentes, absenteísmo e seus motivos, entre docentes. Este inquérito foi 

também objeto de exame neste projeto, ainda que neste relatório não se o tenha 

discriminado (salvo breve menção no item 7.6). Consideramos que tal experiência merece 

ser reexaminada futuramente e com maior profundidade, pelo valor que encerra em 

matéria de valor epidemiológico em si e de alcance heurístico do método, supostamente 

aplicável em outras populações de trabalhadores. 

 
2 As informações em saúde pública são do SUS e, portanto, a Política Nacional de Informação em Saúde 
é definida em fórum tripartite: União, Unidades Federativas (estados + DF) e Municípios. Inclusive os 
municípios de pequeno porte (MPP - aqueles com população inferior a 20 mil hab.) devem participar 
desse concerto de gestão pública do sistema. Ainda que se constituam o ente mais vulnerável da 
federação, estes MPP não estão de modo algum isentos de responsabilidades legais de informação. 

https://ftp.ibge.gov.br/PNS/2019/Divulgacoes/Volume_5/Sumario_PNS_2019_Volume_5.pdf
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3. BASE RAIS: EXAME GERAL DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS e USO DE 
ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING 

 

3.1 - Um olhar geral sobre a base RAIS/CAGED 

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) se configura uma das mais longevas bases 

de informações estatísticas administrativas de que se tem notícia, no país. O exame 

sistemático da série temporal de vínculos empregatícios dessa base é procedimento 

econométrico dos mais difundidos e importantes para estimativas do total de emprego formal, 

do nível da empregabilidade e do desemprego, no Brasil. Em conjunto com o CAGED – 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a RAIS é o instrumento de primazia para se 

estudar comportamentos gerais e sazonais de admissões e desligamentos dos vínculos de 

trabalho e tendências históricas nestes. 

Cabe ressalvar que a RAIS se restringe ao registro de trabalhadores sob vínculos formais 

de trabalho, contingente que, em 2010, perfazia aproximadamente 51% dos brasileiros 

ocupados. Convém enfatizar que mesmo sem incluir os trabalhadores informais, ainda assim 

esse contingente é uma amostra muito expressiva (como massa de dados, numericamente 

falando) para ser ignorada em matéria de estatísticas sociais. Outro aspecto que vale a pena 

notar é o papel proeminente que o setor público desempenha na ocupação-emprego de 

trabalhadores com contratos de trabalho formais. De acordo com dados da RAIS de 2019, em 

38% dos municípios brasileiros a administração pública tinha participação de 50% ou mais no 

total dos empregos formais (DIEESE, 2021). Isso equivale a mais de 2.100 municípios do total 

de 5.568 existentes do país. Consequentemente, do ponto de vista da saúde dos professores 

atuantes no setor público, a RAIS adquire um relevo especial, dado que os órgãos da 

administração direta e indireta das três esferas de governo (inclusive as fundações 

supervisionadas) estão obrigados a declarar os vínculos empregatícios em base regular. Ou 

seja, além dos institutos federais de ensino, todas as secretarias estaduais e municipais da 

Educação do país estão obrigadas a informar esses vínculos empregatícios no sistema 

RAIS/CAGED, seja em admissões como em desligamentos dos trabalhadores, além dos eventos 

afastamentos por incapacidade (temporária ou permanente) e óbitos no decorrer da vida 

laboral destes, na vigência do vínculo. 
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3.2 - Modificações sistêmicas recentes: a base RAIS “via” eSocial 

Com a implementação do eSocial, os informes dos empregadores coletados na RAIS foram 

sendo progressivamente incorporados a este por meio do módulo GDRAIS – Programa Gerador 

de Declarações da RAIS. A interface do e-Social visa alimentar um sistema de coleta de 

informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais idealizado para funcionar como um 

“Ambiente Nacional Virtual”, onde se presume - entre outras “tecnicalidades” tidas como 

vantajosas - resolver inconsistências e evitar redundâncias criadas por sistemas de informação 

operantes em paralelo e, dessa forma, aprimorar a qualidade de informações 3. A partir do 

ano-base 2019, empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos 

periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram sua obrigação de declaração via RAIS 

substituída 4. O cumprimento, por estas empresas, da obrigação relativa à RAIS ano-base 2020, 

bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2019, dá-se por meio do envio de 

informações ao eSocial. 

Ainda que se reconheça a importância o desenvolvimento do eSocial, este não foi objeto 

de exame aqui, nem os seus dados, tomados isoladamente. Em primeiro lugar, porque sendo 

seu uso relativamente recente, o eSocial não cobriria todo o período de análise disponível. Em 

segundo lugar, pela exiguidade de tempo: cogitou-se que para isso haveria que se 

instrumentalizar melhor, esmiuçando suas funcionalidades de interesse, modos de operação e 

limites do eSocial como sistema de registro administrativo de finalidade estatística - conjunto 

de atividades julgado protelável a momento ulterior, sem qualquer prejuízo por ora ao 

andamento do projeto. E finalmente, por razões que vão além da sua operacionalidade como 

registro de vínculos empregatícios; o sistema reúne informações estatísticas que são de grande 

interesse a PP de SST, mas sobre as quais pairam dúvidas e controvérsias. Maeno (2017) 

abordou questões do input de dados de SST coletados e armazenados no eSocial que ainda 

demandariam algum esclarecimento5. 

 
3 Com o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) 
oficialmente entrando em vigor (em janeiro de 2018), a RAIS passa a ser incorporada a este em atenção 
ao disposto no Decreto nº 8373/2014. (Vide http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf ) 
4 Conforme Portaria SEPRT Nº 1.127/2019 
5 Entre elas, a autora questiona o mecanismo de validação de informações sensíveis e proteção de 
dados pessoais dos trabalhadores (formas de acesso e controle por parte dos trabalhadores aos seus 
próprios dados, p.ex.), além de levantar dúvidas acerca de rotinas de apurações críticas das 
inconsistências no sistema e de potenciais falhas de compilação que poderiam escamotear reais 
condições de insalubridade nos ambientes laborais (MAENO, 2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8373.htm
http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-14-de-outubro-de-2019-221811213
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3.3 - Identificação de professores na base RAIS 

Os vínculos de trabalho formais no Brasil que são captados pelo sistema RAIS-CAGED são 

codificados segundo a classificação estatística de ocupação em vigência. No Brasil, a 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) é o padrão oficial que normaliza os títulos de 

ocupações. O registro da informação ocupacional na RAIS é obrigação do empregador e 

obedece ao sistema estruturado pré-codificado e hierarquizado de ocupações que a CBO 

dispõe 6. Assim, até o ano de 2002 os títulos ocupacionais usados eram os da CBO-94 e, a 

partir de 2003, os da CBO-2002 – versão até hoje vigente. 

Ao se examinarem as categorias docentes na CBO-2002, mediante consulta a esta 

classificação padronizada, ficou patente a multiplicidade de inserções ocupacionais possíveis, 

no mundo do trabalho, que se veem abrigadas sob o rótulo genérico de “professores”. Foi 

preciso discernir essas variações com maior acurácia, examinando-se categorias mais 

específicas, descritas discursivamente (também denominadas títulos ocupacionais) e sob sua 

forma codificada (códigos de 4 ou de 6 dígitos, algarismos que lhes servem de “rótulos” 

formais) 7. Examinou-se em detalhe estas categorias da CBO, para definir os critérios e a 

estratégia de tratamento de dados a adotar. Para tanto, utilizou-se um recurso de mapa 

mental e realizou-se uma discussão entre os membros, em tempo real, por videoconferência. 

Frações do esquema elaborado estão representadas nas FIGURAS 1 e 2. O referido exame será 

abordado no tópico seguinte, “Estudo da taxonomia dos professores”. 

 
6 O site do Ministério do Trabalho oferece uma gama de consultas on-line: por título, por código e por 
estrutura (grandes grupos, subgrupos principais e subgrupos). 
7 Correspondentes no idioma inglês: “job titles” e “job codes”, respectivamente. 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf


Estatísticas e indicadores epidemiológicos  Fundacentro 

13 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

FIGURA 1- Mapa mental da taxonomia dos professores na CBO-2002 (excerto da fração 23)

 
Fonte: website do Ministério do Trabalho - consulta à CBO (cbosite). 

FIGURA 2- Mapa mental da taxonomia dos professores na CBO-2002 (excerto da fração 33) 

 
Fonte: website do Ministério do Trabalho / consulta à CBO (cbosite). 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorCodigo.jsf
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorCodigo.jsf
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3.4 - Estudo da taxonomia ocupacional dos professores 

O passo seguinte foi o de compartilhar esta taxonomia docente, albergada na CBO-2002 e 

esquematizada via mapa mental (figuras 1 e 2 da página anterior), entre os membros do grupo 

do projeto.  

Nesta CBO, os professores estão alocados em dois conjuntos bem distintos, conforme seu 

grau de instrução, a saber:  

1. No “Grande Grupo 2” – “Profissionais das Ciências e das Artes”, em seu 

• “Subgrupo Principal 23” – “Profissionais do Ensino” 

2. No “Grande Grupo 3” – técnicos de Nível Médio, em seu 

• “Subgrupo Principal 33” – “Professores Leigos e de Nível Médio” 

Em complemento, a CBO virtual propicia a geração de um relatório on-line dito “Tabela de 

atividades”, o qual discrimina as principais atividades dos docentes. Permite também gerar um 

relatório dito “da família CBO”, que contém: Descrição Sumária; Formação e experiência; 

Condições gerais de exercício laboral. Esses relatórios foram examinados pelo grupo. 

No decorrer deste exame, tornou-se claro que sem proceder a um correto tratamento dos 

dados destes dois grupos, pode-se incorrer em erro de ordem taxonômica, isto é, considerar 

como parte da população-alvo do estudo uma categoria que dela se desassemelha em 

atributos esperados neste segmento ocupacional. Esmiuçando: tomada a distinção entre 

categorias CBO como fulcro, resta evidente que os professores de ensino fundamental 

(enquanto categoria ocupacional em contrato formal de trabalho) expõem-se potencialmente 

a riscos bem distintos daqueles, p. ex., de instrutores de autoescola ou de instrutores de 

mergulho (ambos compreendidos no subgrupo 333, junto a outros instrutores e professores 

de cursos livres), ainda que todos eles estejam abrangidos sob o título genérico de 

“Professores de nível médio e Professores leigos”. 

Do modo como a informação coletada na RAIS foi codificada originalmente, resultam 

muito heterogêneas as classes em recorte no que tange às atividades mais típicas de 

“professores”, a saber: planejamento, pesquisa e preparo prévio de aulas e avaliações, 

exercícios, correção de provas e dinâmicas de ensino-aprendizagem em salas de aula.  Tais 

atividades certamente estarão presentes na rotina laboral nos subgrupos 331 e 332, enquanto 

nos subgrupos 333 e 334 é mais improvável que estejam (caso existam, sua importância 

https://mm.tt/1574552876?t=4EuE0Iq6A9
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorCodigo.jsf
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relativa no conjunto de atividades é certamente menor). Assim, professores que tenham 

atividades semelhantes a despeito de seu nível de formação (médio ou superior) devem ser 

reunidos em um mesmo agrupamento ocupacional. Isso guiou o tratamento de dados. 

3.5 - Análise descritiva dos vínculos empregatícios docentes 

Para conhecer a distribuição dos professores no país segundo tipos de vínculos 

empregatício, julgou-se de interesse ao projeto proceder-se a uma ampla e preliminar análise 

descritiva deles no período de quase duas décadas (2003-2020). A razão para o 

estabelecimento deste recorte da série histórica foi a de que previamente ao ano de 2003 vigia 

a versão CBO-94 na RAIS, o que obrigaria a um tratamento de dados demasiado complexo e 

desnecessário, já que o período recente está suficientemente bem coberto na seleção. 

3.5.1 Método 

Fonte – dados governamentais abertos do Programa de Disseminação de Estatísticas do 

Trabalho (PDET - RAIS / CAGED) disponíveis mediante ferramenta de consulta em linha (online) 

à Base RAIS vínculos. 

Extração – Recolheu-se registros de 18 anos disponíveis para consulta: 2003 a 2020 

(todos os codificados sob vigência da CBO-2002). Variáveis selecionadas: tipo de vínculo 

empregatício, ano de referência do vínculo, código da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO-2002) e o correspondente título ocupacional do professor ao nível “família ocupacional” 

dessa CBO. Filtrou-se códigos CBO dos professores com formação em nível superior, em nível 

médio e professores ‹‹leigos›› ou ‹‹práticos››. Os dados foram exportados via interface do PDET 

em arquivos ‘.csv’ e salvos como planilhas Excel©. 

Filtro com códigos CBO – a seleção dos registros feita por meio de códigos da CBO 

obedeceu ao esquema do Quadro 1, que define quais categorias ocupacionais dos professores 

foram objetos de análise descritiva e sua correspondência com os títulos ocupacionais, 

assinalados por extenso. 

http://pdet.mte.gov.br/
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Apuração e tratamento preliminar – Procedeu-se a uma re-estratificação dos 19 tipos de 

vínculos ocupacionais originais (vide ANEXO 1) por meio do Excel©, agregando-os em dois 

conjuntos mais homogêneos (CLTistas e Estatutários) e excluindo-se as categorias de menor 

representatividade numérica (< 10%): ‘avulsos’; ‘temporários’; ‘aprendizes’; ‘diretores’ e 

“contrato por prazo determinado”. Foram elaborados gráficos da série temporal por 

grupamento ocupacional (p.ex.: Educação infantil, Ensino Fundamental-1 e Ensino 

Fundamental-2) e segundo o tipo de vínculo informado. 

 
8 Compreende as seguintes famílias ocupacionais: 2311 - professores de nível superior na educação 
infantil; 2312 - professores de nível superior do ensino fundamental (primeira à quarta séries); 2313 - 
professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oitava série (VIDE ANEXO 2). 

Quadro 1 – Categorias ocupacionais dos professores que foram objetos de seleção para exame 

No Subgrupo principal Profissionais do ensino 

Códigos CBO Títulos 

231 Professores Nivel Sup na Educação Infantil e do Ensino Fundamental 8 

232  Professores do Ensino Médio 

233  Professores e Instrutores do Ensino Profissional 

234 Professores do Ensino Superior 

239  Outros profissionais ensino NCA 

No Subgrupo principal Professores leigos e de nível médio  

Códigos CBO Títulos 

331  Professores Niv Médio na Ed. Infantil, no Ensino Fund. e no Ensino Profissionalizante 

332  Professores Leigos no Ensino Fund. e Ensino Profissionalizante 

333  Instrutores e Professores de escolas livres 

334 Inspetores de alunos e afins 

Legenda: 

 Títulos CBO selecionados      Títulos CBO não selecionados 
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Apresentação gráfica – Os gráficos das séries temporais foram produzidos em Excel©. 

Foram escolhidas as variáveis tipo de vínculo empregatício e sexo do trabalhador para a 

descrição geral. 

Estatística descritiva – Foram calculados média, desvio padrão, coeficiente de variação e 

variação percentual média anual dos vínculos sob análise, segundo grupamento ocupacional 

CBO, no período 2003-2020. A variação percentual média anual é dada pela seguinte fórmula: 

𝑉𝑉𝑀𝑀é𝑑𝑑% =
� (𝑛𝑛𝑖𝑖+1 − 𝑛𝑛𝑖𝑖)

𝑛𝑛𝑖𝑖
. 100

𝐽𝐽

𝑖𝑖
𝑘𝑘

 

Onde:  n = número de vínculos na RAIS (registrados em 31 de dezembro de cada ano) 
i = ano-observação inicial (2003, 2004,...,2019) 
J = ano-observação final (2004,...,2020) 
k = J-i = número de anos observados  

Alguns comentários selecionados sobre estes resultados constam no item 7.9. 
Observações –  

A) A lógica de classificação dos grupos ocupacionais de docentes na CBO é prioritariamente 

por nível de formação e secundariamente por ciclo de ensino onde o docente desempenha 

atividade profissional. A apresentação gráfica seguiu mesma lógica; 

B) Enquanto os subgrupos 231, 232 e 233 (Professores de Nível Superior na Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental, Professores do Ensino Médio e Professores e Instrutores do 

Ensino profissional) foram apresentados em gráficos distintos, separadamente, o subgrupo 

234 (Professores do Ensino superior) foi apresentado em um gráfico único, agregando suas 

9 classes em um só bloco. A razão disso derivou do pressuposto de que as PP para SST 

docente dirigidas aos ciclos fundamental e médio de ensino tenham maior urgência, do 

ponto de vista da vulnerabilidade psicossocial do professor e de fenômenos associados, 

como o da violência escolar e do desprestígio docente; além disso supõe-se que o ambiente 

de ensino superior seja menos heterogêneo quanto a condições gerais de trabalho do que o 

Ensino Fundamental e Ensino Médio entre si (uma conjectura, i.e. hipótese a confirmar).  

C) Os gráficos apresentam escalas diferentes, segundo a magnitude exigida caso-a-caso. Para 

se dar destaque adequado às diferenças entre nº de vínculos dos profissionais atuantes no 

Ensino Fundamental 1 e 2, foi feita uma comparação gráfica dos resultados numa mesma 

escala, que figura no ANEXO 6, tomando o caso particular dos docentes com formação 

superior. 
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3.5.2 Resultados 

3.5.2.1 - Subgrupo principal PROFISSIONAIS DO ENSINO 

Trata-se dos professores com formação em nível superior (subgrupos 231, 232, 233 e 234) 

• SG 231 – 

 Família CBO 2311- Professores de nível superior da Educação Infantil 

 

Categoria de vinculo Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT 7,17 41,16 
Estatutários 13,31 37,12 
Total 9,33 34,73 
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Gráfico 1- Professores de nivel superior na Educação infantil, segundo 
tipo de vínculo empregatício, informados na RAIS, período 2003-2020 
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 Família CBO 2312 - Professores de nível superior do Ensino Fundamental 1 

 

 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT 1,61 12,03 
Estatutários 1,46 10,19 
Total 1,46 10,34 
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Gráfico 2 - Professores de nível superior no Ensino Fundamental 1, 
segundo tipo de vínculo empregatício na RAIS, período 2003-2020  
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 Família CBO 2313 - Professores de nível superior do Ensino Fundamental 2 

 
 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT 2,56 14,63 
Estatutários 1,32 14,49 
Total 1,70 12,13 
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Gráfico 3 - Professores de nível superior no Ensino Fundamental 2, 
segundo tipo de vínculo empregatício, informados na RAIS, 2003-2020  
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• SG 232 –  

 Professores do Ensino Médio (compreendidas todas as ocupações do SG 9) 

 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT -0,19 5,20 
Estatutários 1,57 16,29 
Total 1,04 13,40 
• SG 233 –  

 
9 Ocupações: 2321-05 Professor de artes no ensino médio; 2321-10 Professor de biologia no ensino médio; 2321-15 Professor de 
disciplinas pedagógicas no ensino médio; 2321-20 Professor de educação física no ensino médio; 2321-25 Professor de filosofia no 
ensino médio; 2321-30 Professor de física no ensino médio; 2321-35 Professor de geografia no ensino médio; 2321-40 Professor 
de história no ensino médio; 2321-45 Professor de língua e literatura brasileira no ensino médio; 2321-50 Professor de língua 
estrangeira moderna no ensino médio; 2321-55 Professor de matemática no ensino médio; 2321-60 Professor de psicologia no 
ensino médio; 2321-65 Professor de química no ensino médio; 2321-70 Professor de sociologia no ensino médio 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000 Estatutários (inclusive os regidos pelo RGPS e os est. não efetivos)

CLT (Todos)

Gráfico 4 - Professores do Ensino Médio, segundo tipo de vínculo 
empregatício, informados na RAIS, período 2003-2020 
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 Professores e Instrutores do Ensino profissional 

 

 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT 7,01 31,41 
Estatutários 4,68 64,98 
Total 0,97 25,06 
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Gráfico 5 - Professores do Ensino Profissionalizante, segundo tipo de 
vínculo empregatício, informados na RAIS, período 2003-2020 
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• SG 234 –  

 Professores do Ensino Superior 10 

 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT 1,89 12,00 
Estatutários 6,75 27,41 
Total 2,93 10,92 

 
10 Compreende as seguintes famílias ocupacionais: 2341 - professores de matemática, estatística e informática do ensino superior; 
2342 - professores de ciências físicas, químicas e afins do ensino superior; 2343 - professores de arquitetura e urbanismo, 
engenharia, geofísica e geologia do ensino superior; 2344 - professores de ciências biológicas e da saúde do ensino superior; 2345 
- professores na área de formação pedagógica do ensino superior; 2346 - professores nas áreas de língua e literatura do ensino 
superior; 2347 - professores de ciências humanas do ensino superior; 2348 - professores de ciências econômicas, administrativas e 
contábeis do ensino superior; 2349 - professores de artes do ensino superior. 
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Gráfico 6 - Professores do Ensino Superior, segundo tipo de vínculo 
empregatício, informados na RAIS, período 2003-2020 
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3.5.2.2 - Subgrupo PROFESSORES NÍVEL MÉDIO E PROFESSORES LEIGOS (SG-331 e SG-332) 

• SG 331 –  

 Família CBO 3311- Professores de nível médio da Educação Infantil 

 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT 3,83 23,39 
Estatutários 8,39 46,09 
Total 6,08 35,45 
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Gráfico 7- Professores de nível médio na Educação Infantil, segundo 
tipo de vínculo empregatício, informados na RAIS, período 2003-2020 
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 Família CBO 3312- Professores de nível médio do Ensino Fundamental 

 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT -145 9,19 
Estatutários 0,33 5,97 
Total 0,06 4,86 
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Gráfico 8 - Professores de nível médio no Ensino Fundamental, segundo 
tipo de vínculo empregatício, informados na RAIS, período 2003-2020
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• SG-331 - Família CBO 3313 - Professores de nível médio do Ensino Profissionalizante 

 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT -0,01 33,30 
Estatutários 1,45 33,58 
Total -1,76 23,75 
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Gráfico 9 - Professores de nível médio no Ensino Profissionalizante, 
segundo tipo de vínculo empregatício, informados na RAIS, 2003-2020 
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• Subgrupo 332 / Família CBO 3321 - Professores “Leigos” no Ensino Fundamental 

 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT -3,00 18,85 
Estatutários -0,59 12,12 
Total -1,56 10,47 
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Gráfico 10 - Professores Leigos no Ensino Fundamental, segundo tipo de 
vínculo empregatício, informados na RAIS, período 2003-2020 
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• Subgrupo 332 / Família CBO 3322 - Professores “Práticos” no Ensino Profissionalizante 

 

Categoria de 
vinculo 

Variação média anual (%) Coeficiente de variação (%) 

CLT -0,28 22,21 
Estatutários 0,72 11,48 
Total -0,24 18,22 
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Gráfico 11 - Professores práticos no Ensino Profissionalizante, segundo 
tipo de vínculo empregatício, informados na RAIS, período 2003-2020 
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3.6 – A RAIS em subsídio a indicadores epidemiológicos ocupacionais – perspectivas 

De modo não tão frequente quanto em análises econométricas, a RAIS também vem 

sendo utilizada em análises epidemiológicas, em especial aquelas que buscam conhecer e 

dimensionar a associação de fatores ocupacionais de risco à saúde do trabalhador, em base 

populacional11. Contudo, há quem a considere ainda subutilizada pelo campo da saúde como 

fonte de dados, com potencial inexplorado para produzir informações importantes sobre o 

perfil epidemiológico ocupacional em diferentes setores produtivos (MENEGON e cols., 2021). 

Dentro deste projeto apresentou-se uma perspectiva de fato inovadora no tratamento 

epidemiológico da RAIS com o desenvolvimento de pesquisa em machine learning, conduzida 

pelo tecnologista da Fundacentro Fernando Timóteo Fernandes, integrante da equipe. 

Partindo de um conjunto de dados da RAIS de vínculos empregatícios na rede pública 

municipal do estado de São Paulo no período 2014 -2018, Fernandes desenhou estudo 

transversal para predizer risco de afastamento por morbidade (fosse ela relacionada ou não ao 

trabalho), em professores que atuaram na educação infantil no período. O estudo abre um 

campo inédito de trabalho com o uso de machine learning em SST e pode ser o marco 

inaugural de uma inteira linha de pesquisa com essa metodologia, na Fundacentro, conforme 

detalhado a seguir (item 3.7). 

3.7 – O uso de algoritmos de machine learning: uma “aposta” inovadora em SST 

O uso de algoritmos de machine learning tem se mostrado eficaz em realizar predições 

mais assertivas, quando comparados às técnicas tradicionais de modelagem estatística, como a 

regressão logística. No estudo de Fernandes e Chiavegatto-Filho (2021)12 , a aplicação desta 

técnica visou identificar os indivíduos que estão expostos a ambientes mais prejudiciais, com 

foco na estimativa de probabilidade de riscos, e não nos fatores associados a este risco, 

diferentemente de estudos inferenciais. 

No referido estudo, ao todo, foram selecionadas 11 variáveis preditoras (em sua grande 

maioria variáveis da RAIS), e vinculadas variáveis de média de alunos por turma oriundos do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e dados 

 
11 Apenas a título de exemplos, pode-se arrolar alguns estudos epidemiológicos referenciais com uso da 
RAIS: Lucca e Mendes (1993); Ribeiro e Wunsch-Filho (2004); Ribeiro e cols. (2008); Menegon e cols. 
(2021). 
12 O artigo resultante do estudo de Fernandes e Chiavegatto-Filho (2021) publicado na Revista de Saúde 
Pública pode ser acessado na íntegra em: https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055002677  

https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055002677
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populacionais do IBGE.  As variáveis foram: sexo, idade, pós-graduação, tamanho do 

estabelecimento, tipo de vínculo empregatício, primeiro emprego, tempo no emprego, horas 

contratadas, média anual da quantidade de salários-mínimos, média de alunos por turma e 

número de habitantes no município de atuação do trabalhador. 

Nos tópicos 3.7.1 a 3.7.6, apresentam-se os principais aspectos deste estudo. 

3.7.1 - Fontes de Dados e Delineamento do Estudo 

Foi utilizada a base de dados anônima da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

para realizar um corte transversal dos registros individualizados (microdados) no período entre 

2014 e 2018, de vínculos empregatícios de professores que atuam na educação infantil da rede 

pública municipal de todos os munícipios do Estado de São Paulo, que informaram dados à 

RAIS.  

A RAIS mantém informações fornecidas anualmente por empresas públicas e privadas 

sobre os vínculos empregatícios formais de seus funcionários, tendo informações sobre 

contratações e demissões realizadas no ano corrente, assim como informações sobre jornada 

de trabalho e afastamentos por doença ou doença relacionada ao trabalho. 

3.7.2 - População de estudo 

Foram incluídos professores da rede pública municipal de todos os municípios do Estado 

de São Paulo que informaram dados à RAIS, referentes a docentes com nível superior e vínculo 

empregatício ativo até 31/12 do ano corrente, atuando no ensino pré-escolar, classificados na 

RAIS com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 2311-05 (Professores de Ensino 

Superior no Ensino Infantil, quatro a seis anos). 

Como forma de identificação do desfecho, foram utilizados os campos de causa de 

afastamento presentes na RAIS, filtrando-se pelos códigos 30 (doença de trabalho) e 40 

(doença). Não foram consideradas aposentadorias decorrentes de doenças. Para a 

identificação do tipo de estabelecimento (federal, estadual, municipal ou privado), foi utilizada 

a informação da natureza jurídica do estabelecimento (códigos 1031, 1066, 1120, 1155, 1180, 

1244), filtrando somente pelos estabelecimentos municipais. Para a identificação da atividade 

do estabelecimento, foram utilizados os códigos 841160 (administração pública em geral) e a 

divisão 85 (educação) da Classificação Nacional de Atividades Econômica versão 2.0 (CNAE 2.0) 

fornecidos na RAIS. 
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Do total de registros, 99,7% (n=174.346) estavam cadastrados no CNAE 841160, sendo 

que o restante, 0,03% (n=52), foi excluído por pertencer a um CNAE não relacionado ao ensino 

infantil pré-escolar. Também foram excluídos registros em que o município de exercício do 

trabalhador não correspondia à unidade federativa de São Paulo, resultando no total de 

174.294 registros. Destes, 75.680 (43,42%) tiveram ao menos um afastamento por doença ou 

doença relacionada ao trabalho. Nas situações em que o município de exercício do trabalhador 

não foi informado, foi adotado o município do estabelecimento.  

Para capturar parte das condições de trabalho a que esses profissionais estavam 

expostos, foi vinculada a informação da média de alunos por turma na etapa pré-escolar por 

município, fornecida pelo INEP, considerando que algumas doenças comuns aos docentes 

estão associadas à acústica do ambiente e à complexidade relacionada à atuação do docente - 

e adicionado o número de habitantes por município, fornecido pela Fundação SEADE. Os dados 

do INEP e da Fundação SEADE foram vinculados à amostra selecionada da RAIS por meio do 

código do município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

3.7.3 - Variáveis de estudo 

Ao todo, foram selecionadas onze variáveis preditoras: sexo, idade, pós-graduação, 

tamanho do estabelecimento (porte da escola de acordo com o número de funcionários), tipo 

de vínculo empregatício, primeiro emprego, tempo no emprego, horas contratadas, média 

anual da quantidade de salários mínimos, média de alunos por turma no município e número 

de habitantes no município de atuação do trabalhador. A variável resposta foi representada 

pela combinação dos afastamentos por doença ou por doença relacionada ao trabalho, sendo 

considerada positiva na presença de pelo menos um afastamento, e negativa caso contrário. 

As variáveis “média de alunos por turma” e “população”, apesar de se referirem ao 

município e não ao indivíduo, foram utilizadas como um proxy para capturar parte das 

condições de trabalho em que os docentes atuaram, dada a limitação de se utilizar dados 

anônimos e não haver a identificação da escola específica em que o trabalhador atuava. 
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3.7.4 - Processamento e Análise de Dados 

A Figura 3 apresenta todo o processo, desde a carga dos dados, até a análise da 
performance dos modelos preditivos.

 
Fonte: Elaborado pelos autores (FERNANDES  e CHIAVEGATTO-FILHO, 2021) 

Os dados passaram por uma etapa inicial de pré-processamento, para tratar as variáveis 

ausentes e transformar os dados para que pudessem ser utilizados na construção dos 

diferentes tipos de modelos preditivos de machine learning. Dentre as variáveis selecionadas, 

todas estavam totalmente preenchidas. Variáveis com mais de duas categorias foram 

representadas por variáveis “dummy”, em que para cada categoria, é gerada uma nova 

variável com valores 0 ou 1. As variáveis contínuas foram padronizadas por meio de escore-z 

(z-score). Foi testada a correlação entre as variáveis numéricas e foi constatada correlação 

muito forte entre o número de habitantes no município e a média de alunos (0,93); assim, 

optou-se por dicotomizar a variável de número de habitantes utilizando-se a definição de 500 

mil habitantes, para identificação de atuação em uma cidade grande, de maneira a capturar 

parte das dificuldades de atuação destes trabalhadores inerentes a diferentes tamanhos de 

cidades. 

Para a fase de pré-processamento e carga de dados, foi utilizado o sistema gerenciador de 

banco de dados (SGBD), MS SQL Server. Para a análise de dados e construção dos modelos 

preditivos foi utilizado o software R. 

3.7.5 - Considerações éticas 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo, sob o n° 4.031.362, CAAE 30786620.5.0000.5421. 

Figura 3 – Processo e fluxo do estudo, decomposto em suas etapas 

https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/187647
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3.7.6 - Resultados 

Foi possível predizer com alta performance preditiva os docentes com maior risco de 

adoecimento dadas suas condições de trabalho, obtendo-se um valor da área abaixo da curva 

ROC (AUROC) de 0,79 no melhor modelo (redes neurais artificiais) com sensibilidade de 0,73 e 

especificidade de 0,70, superando a performance preditiva do modelo tradicional de 

referência. Também se nota que, apesar de poucas variáveis preditoras, foi possível 

desenvolver modelos que estimem o risco de forma a subsidiar decisões sobre como melhorar 

os locais em que se encontram os profissionais expostos a condições desfavoráveis. 

Os resultados em detalhe podem ser melhor consultados no artigo resultante do estudo 

(FERNANDES e CHIAVEGATTO-FILHO,2021) evitando-se aqui uma repetição redundante e 

contraproducente. 

3.8 - Limitações da base RAIS 

No caso do exame de vínculos obtidos via ferramenta web, algumas limitações se deram 

pela estrutura dos dados obtidos nas consultas ao PDET, os quais, uma vez agregados, não 

permitem melhor discriminação das categorias sob análise. São limitações ligadas em parte à 

escolha do modo de acesso à base: consulta com parâmetros pré-formatados na interface. A 

opção em saber até onde poderíamos avançar com ferramentas simples, em análise 

exploratória, cobrou seu ônus. 

Outro limitante é o da própria estrutura dos dados anônimos, que não permite verificar se 

os docentes, que podem ter múltiplos vínculos empregatícios municipais, atuam 

simultaneamente em mais de uma escola. No estudo de Fernandes & Chiavegatto-Filho (2021) 

também não foi possível identificar, na RAIS, se houve um afastamento prévio por doença pré-

existente que pudesse estar relacionado aos afastamentos seguintes. Por fim, foi analisado um 

número baixo de variáveis preditoras devido à baixa disponibilidade da RAIS. 

Espera-se que no futuro, com uma coleta mais extensa a ser realizada por meio de 

questionários, sejam possíveis resultados ainda mais robustos por parte dos algoritmos. 

 É necessário ainda lembrar que há também as limitações intrínsecas aos registros 

administrativos, decorrentes da ausência de supervisão direta dos respondentes em campo, 

que resultam em omissão ou sonegação de resposta por parte dos estabelecimentos obrigados 

https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/187647
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a apresentar a declaração (BRASIL, 2009). Além da falta de declaração, os principais problemas 

reportados são: 

• Declarações incompletas, pela omissão de vínculos empregatícios ou ausência de 

respostas a alguns itens do formulário;  

• Preenchimento incorreto do formulário, causado em grande parte por falta de 

informação do declarante ou erro de interpretação das instruções;  

• Ocorrência de distorções geográficas e setoriais dos dados decorrentes da 

apresentação de declarações por empresa e não por estabelecimento; e  

• Erros voluntários na declaração. 

Em maior ou menor grau, os problemas supracitados estarão presentes na maioria de 

estatísticas do tipo registro administrativo. 

4. CENSO ESCOLAR  

A pesquisa Censo ESCOLAR está disponibilizada no portal do MEC, em suas edições 

anuais, desde 1995. 

A última edição do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) foi realizada em 2021 e seus resultados divulgados em 

janeiro de 2022. Na subseção 1.2 do relatório são apresentadas as informações sobre os 

docentes que lecionam na educação básica e essas expressam alguns aspectos demográficos 

importantes da população docente em atividade no país. Segundo o resumo técnico deste 

censo, em 2021 foram registrados 2.190.943 docentes na educação básica brasileira. Deste 

montante, 62,7% atuavam no ensino fundamental (N= 1.373.693). Do total de docentes que 

atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, 86,4% têm nível superior completo (83,4% em 

grau acadêmico de licenciatura e 3,0% de bacharelado) e 9,2% têm ensino médio 

normal/magistério. Foram identificados ainda 4,4% com nível médio ou inferior, o que é pouco 

inferior à média de 4,6% do período 2017-2021, conforme mostra o gráfico 12, extraído das 

Notas Estatísticas do INEP: 

 

 

 

 

 

https://dados.gov.br/organization/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais-anisio-teixeira-inep
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Gráfico 12 - 

Escolaridade dos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. Brasil – 2017-2021. 

 
Fonte: Extraído de INEP, 2022 (p. 14) 

 

Historicamente, o número de docentes nos anos finais é superior ao dos anos iniciais. 

A diferença, que chegou a ser de 0,4% em 2017, atualmente é de 1,5%. De 2017 a 2021, o 

número de docentes que atuam na educação infantil cresceu 6,8% e daqueles que atuam no 

ensino médio, 1,3%. 

Santos e colaboradores destacam o fato de que, diferentemente das bases de mercado 

de trabalho, não é possível contabilizar o número de vínculos trabalhistas de um indivíduo nos 

Censos Escolares (SANTOS et al., 2016). Acreditamos que esta informação poderia ser 

interessante para PP de saúde do trabalhador. Certamente a carga semanal de trabalho em 

jornadas ampliadas e os deslocamentos frequentes dos docentes entre diferentes locais de 

trabalho merecem consideração para se aferir as condições de trabalho extraescolares, porque 

certamente impactam decisivamente na saúde dos professores. 
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5. ESTATÍSTICAS DO SETOR EDUCAÇÃO: A PESQUISA TALIS-BRASIL 

5.1 - Os inquéritos internacionais do setor Educação como fonte de dados 

Uma fração muito particular das estatísticas sociais é a dos inquéritos do setor de 

Educação, alguns dos quais planejados por organismos internacionais e reproduzidos 

nacionalmente, pelas respectivas autoridades educacionais, para fornecer as evidências de 

governança (“evidence-based policies”) que julgadas adequadas ao setor. São exemplos destes 

inquéritos: o TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), o PISA 

(Programme for International Student Assessment), o PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) e o TALIS (Teaching and Learning International Survey).   

A despeito de seu reconhecido valor quanto ao objetivo de estabelecer padrão de 

comparações entre países e do fato notório de gozar de grande prestígio, sobretudo midiático, 

há críticas sobre o alcance destes inquéritos internacionais para a elaboração de políticas 

públicas nacionais. Entre elas, a de que remetem para segundo plano a contextualização dos 

processos de aprendizagem, bem como a participação e o debate democrático sobre as 

dimensões políticas da educação. Seja como for, não nos deteremos neles, por se fixarem 

muito mais nos assuntos educacionais stricto sensu do que nas condições de trabalho dos 

professores. Exceção feita ao inquérito TALIS - que joga alguma luz sobre a nossa situação-

problema central: PP para SST dos professores. 

5.2 – Pesquisa TALIS - Aspectos gerais e breve histórico das edições 

A Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS) é uma pesquisa 

coordenada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com 

objetivo principal de análise da educação e o desenvolvimento de políticas educacionais em 

nível mundial. Foram três as sucessivas edições deste inquérito: 2007-2008 (relatório emitido 

em 2008); 2012-2013 (relatório de 2013) e 2018 (relatório 2019). Em 2013, o Brasil participou 

desta pesquisa em conjunto com mais de outros 30 países; em nosso país a pesquisa foi 

organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Embora o foco destas pesquisas seja a política educacional no país, alguns de seus resultados 

mais gerais trazem elementos para refletir sobre as condições de trabalho docente, para 

entender quem são os professores no país, quais são seus desafios e expectativas maiores, 

além das ansiedades que enfrentam. A sinopse do volume II da última edição TALIS afirma 

textualmente que se trata “do maior inquérito mundial dirigido a professores e lideres 
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escolares sobre suas condições de trabalho e ambientes de aprendizagem, fornecendo um 

barômetro da profissão a cada cinco anos”. 

Em 2013, o alvo deste inquérito foram os professores que atuam em turmas do 6º ao 

9º ano do ensino fundamental, além dos diretores de suas respectivas escolas. O Inep incluiu 

questões específicas do sistema educacional brasileiro nos questionários aplicados no país. Ao 

final, 14.291 professores do ensino secundário e 1.057 diretores de escola atuantes em 1.070 

escolas brasileiras responderam os questionários TALIS-Brasil. A amostra brasileira foi 

construída a partir dos dados do Censo Escolar de 2012 do Inep. 

No módulo “Informações Básicas”, a pesquisa investigou aspectos gerais dos docentes: 

cerca de 71% dos respondentes eram do sexo feminino e 29% do masculino. A média etária foi 

de 39,15 anos e a mediana, 38 anos. Indagados sobre a forma de contratação atual como 

professor, 40,3% dos inquiridos declararam exercer atividade em tempo integral (ponto de 

corte: mais que 90% das horas de tempo integral); 15,9% declararam exercer atividade em 

tempo parcial na proporção de 71-90% das horas de tempo integral, 30,5% declararam tempo 

parcial na proporção de 50-70% das horas de tempo integral e 13,3% declararam exercer 

atividade em tempo parcial na proporção de menos de 50% das horas de tempo integral. Aos 

professores que exerciam a profissão em tempo parcial foi perguntado qual a razão deste fato; 

dos respondentes, 50,9% declararam ter optado por trabalhar em tempo parcial e 49,1% 

declararam não ter havido possibilidade de trabalhar em tempo integral. 

A pesquisa também mostrou que, em média, os professores tinham experiência de 

13,64 anos(s) trabalhando como professor (no somatório dos vínculos de trabalho) e a 

mediana etária era de 12 anos. Quando inquiridos qual a experiência de trabalho em outras 

atividades relacionadas à educação (que não a de professor) a média dessa experiência foi de 

3,68 anos e a mediana, de 1 ano. 

O Inep torna pública uma série de documentos com informações adicionais sobre a 

pesquisa TALIS no endereço http://talis.inep.gov.br  . Nessa página, é possível encontrar os 

questionários do diretor e do professor aplicados no Brasil, as tabelas com os resultados 

desagregados por unidade da federação, os microdados da pesquisa, entre outras 

informações. A OCDE emitiu uma nota técnica de quatro páginas, em inglês, sobre a TALIS 

Brasil 2013 que contém os principais achados da pesquisa em nosso país. A organização 

mantém essa nota na página da web (OCDE, 2013). 

http://talis.inep.gov.br/


Caminhos para a melhoria das condições de trabalho e saúde dos professores na perspectiva 
das políticas públicas 

38 
 

 

A Terceira Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem, a “TALIS-2018” foi 

uma pesquisa internacional “que possibilita a professores e diretores oferecerem contribuições 

para a análise da educação e o desenvolvimento de políticas educacionais” (OCDE, 2018). Essa 

edição da TALIS, no Brasil, também foi conduzida pelo INEP em cooperação com a OCDE.  

5.3 - O que a TALIS-2018 traz de informação para a saúde do trabalhador docente? 

É importante dizer que a pesquisa TALIS não foi idealizada com o propósito maior da 

saúde do trabalhador, e sim de “planejamento, acompanhamento e avaliação das políticas 

educacionais sobre o ambiente escolar, a partir de indicadores internacionais comparáveis” 

(OCDE, 2018). Contudo, há um claro e expresso entendimento de que “clima escolar” se 

relaciona com “políticas escolares que apoiam a eficácia na aprendizagem”. Assim sendo, 

entre outros objetivos declarados, a matriz conceitual da pesquisa assinala como um dos 

motes da OCDE o de “Reter profissionais de ensino por meio de condições de trabalho 

gratificantes, empregos satisfatórios e condições de bem-estar físico e mental”. É na vertente 

“Clima Escolar” da pesquisa e nesse contexto que o inquérito investigou e apresentou dados 

que podem contribuir de modo efetivo para PP de SST, no nosso entender. 

5.4 - População estudada (sob amostra) no TALIS 

O público-alvo consistiu em todos os professores que atuassem nas escolas regulares, 

bem como os diretores desses estabelecimentos. Não foram considerados parte da população 

elegível da pesquisa TALIS os professores auxiliares ou tutores, nem o corpo técnico de suporte 

pedagógico ou de saúde. 

5.5 - Plano amostral da pesquisa TALIS-2018 

O plano amostral da TALIS-2018 foi construído em dois estágios, no qual as escolas 

(representadas pelos diretores) são as unidades primárias, e os professores são as unidades 

secundárias da amostra. A definição do tamanho da amostra da TALIS 2018 de 200 escolas e 

aproximadamente 20 professores por escola para cada população (etapa de ensino – nível de 

Isced – que cada país participa) foi resultado das análises da OCDE das taxas de resposta e dos 

efeitos de desenho das edições anteriores da pesquisa, as TALIS-2008 e 2013 (OCDE, 2018). 

Os módulos da pesquisa TALIS figuram em um caderno disponível no site do INEP 

(INEP, 2018). Os microdados também se encontram- no site do INEP. O Módulo Clima Escolar 

se relaciona mais diretamente a questões de saúde mental do professor: investiga a 

https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pesquisa_talis/questionarios/2019/questionario_professor_anos_finais_do_ensino_fundamental2018.pdf
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autopercepção de estresse nocivo relacionado ao trabalho do professor e busca identificar 

situações e atividades de trabalho que a geram ou a intensificam. Para aquilatar essas 

condições, a pesquisa utiliza uma escala Likert de quatro pontos (nada – pouco – bastante – 

muito). Para maior clareza, um excerto desse questionário figura no ANEXO 4 (questões 51 e 

52). 

5.6 - Potencial do uso dos inquéritos TALIS  

Tendo uma periodicidade que vem sendo construída em consórcio com os países da 

Organização para Cooperação e desenvolvimento (OCDE), esse inquérito possui uma grande 

vantagem em relação a inquéritos de cunho exclusivamente nacional: a comparabilidade 

internacional. Por possuir esse atributo, de interesse comum a outras nações, as sucessivas 

edições ganham um valor ampliado no que diz respeito à visibilidade política dos resultados. 

Além disso, pairam especulações de que o país poderá se tornar um dos próximos países a 

integrar efetivamente a OCDE (VILELA, 2022), pois há anos o Brasil já participa com status de 

observador. 

Como já dito anteriormente, embora seu foco esteja mais voltado a questões afetas ao 

desempenho escolar, os aspectos da organização de trabalho e autonomia do professor são de 

grande importância para ajudar a compreender o meio ambiente do trabalho escolar, lócus de 

atividade profissional docente por primazia, ainda que esta não se restrinja a ele. 

Assim, por exemplo, se reproduzido em uma série histórica, o módulo clima escolar 

pode ser um importante insumo estatístico para as PP de SST docente. De modo análogo ao 

que se faz nos Inquéritos Europeus de Condições de Trabalho (ESWC / Eurofund, dirigidos aos 

países-membros da U.E., desde 1990), os inquéritos TALIS vêm sendo saudados como informes 

importantes para o setor educacional, ganhando a cada nova edição módulos suplementares. 

Neste sentido, entende-se que seu potencial atual para a tomada de decisões tende a crescer. 
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6. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE ROTINA 

6.1 - A notificação epidemiológica como uma fonte estatística 

A notificação epidemiológica é uma informação dirigida para a ação: um instrumento 

para a vigilância em saúde dos agravos que acometem uma dada população. Tem por objetivo 

subsidiar informação para ações diversas de vigilância em saúde: profiláticas, educativas e as 

de organização e planejamento sanitário, a serem desenvolvidas junto a essa população 

referida, em base sistemática e contínua. A ação de vigilância deflagrada por essa notificação 

abrange a pesquisa e investigação epidemiológica de um rol limitado de doenças e outros 

agravos do gênero, em um dado território. Isso inclui doenças, agravos e eventos de 

notificação compulsória (ditos também: notificáveis) e de vigilância sentinela e os ambientes e 

processos de trabalho de interesse para a saúde, naquele território.  

A notificação epidemiológica surgiu inicialmente como uma necessidade de 

informação para a ação (isto é: a práxis em saúde) sobre as doenças de caráter transmissível; 

só bem depois essa prática foi sendo progressivamente estendida à vigilância de doenças 

outras - que não as transmissíveis. Assim, para compreender o que seria útil em termos de 

prospecção dessas fontes, além de suas possibilidades e limites, faz-se necessário primeiro 

distinguir os principais agravos à saúde incidentes na população de trabalhadores docentes. 

No conceito mais atual, refere-se a essas ocorrências como situações críticas ou indesejáveis 

que se estabelecem no processo de saúde-doença na coletividade e cuja origem é 

multifatorial, o que supera a lógica da unicausalidade (muito difundida pelo senso comum). 

Logo, não só quadros rotulados como “doenças” estão hoje incluídos no rol - por exemplo: 

acidentes de trabalho são agravos de interesse à Vigilância em Saúde e, portanto, alvo de 

notificação epidemiológica. Da mesma forma, transtornos mentais relacionados ao trabalho e 

violências incidentes em ambiente laboral são agravos de interesse à Vigilância em Saúde (ver 

adiante, no tópico 6.2). E por que desse interesse? Pelos seguintes motivos: i) pelo fato de que 

implicam em necessidades de cuidados em serviços de saúde e práticas de promoção à saúde 

e proteção específica a grupos vulneráveis ii)  porque são legitimados socialmente como 

problemas de Saúde Pública e iii) porque são causas de morbidade e/ou mortalidade 

“preveníveis” 13. 

 
13 Apesar da maioria dos dicionários de português no Brasil não registrarem o verbete “prevenível”, ele 
faz parte do jargão sanitário, como um neologismo já enraizado do campo, preferível para se distinguir 
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Os quadros de saúde de uma população em elevado risco psicossocial podem ser 

muito variáveis em termos de severidade e dano, dependendo da existência ou não de rede de 

suporte social e de fatores socioeconômicos vários. Estes agravos à saúde podem estar 

relacionados à organização do trabalho, em maior ou menor grau, ou a outros condicionantes 

e agentes nocivos presentes no ambiente laboral, quando então são denominados agravos 

ocupacionais, ou ainda: transtornos e distúrbios relacionados ao trabalho. Mesmo quando 

manifestações clínicas bem diferentes se apresentam numa dada população estudada, elas 

podem estar relacionadas entre si, por meio de uma determinação de comum origem.  Sato e 

Bernardo (2005) descrevem situação de trabalhadores que procuram tratamento para 

LER/Dort que identificam os mesmos aspectos da organização do processo de trabalho como 

responsáveis tanto pela doença osteomuscular quanto pelos sintomas e/ou episódios de 

depressão e ansiedade vividos 14. 

6.2 - Notificações do SINAN: alcance e limitações para as PP dos professores  

Os transtornos mentais relacionados ao trabalho, ao lado dos distúrbios da voz 

relacionados ao trabalho (disfonias e patologias congêneres) e das afecções 

musculoesqueléticas do tipo LER/Dort parecem ser os agravos à saúde mais prevalentes entre 

professores, no Brasil. Todos são objeto do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). A violência interpessoal também figura entre os agravos de notificação, oferecendo-

se quatro formas ou tipologias na ficha de notificação (física, psicológica ou moral, sexual ou 

mediante tortura).  Agravo de notificação de introdução mais tardia no sistema, a violência 

(como evento de saúde notificável) ainda possui alcance muito limitado. Além disso, no SINAN, 

um agravo de violência depende do preenchimento do campo “66” da ficha, para ser 

caracterizado como “Violência Relacionada ao Trabalho” dentre as possíveis causas externas 

de violência interpessoal (CID-10: Y09). O correto preenchimento deste campo é condição 

necessária para se “detectar” a origem ocupacional e independe que se tenha aberto uma CAT 

 
do uso inespecífico (coloquial) do adjetivo “evitável”. Assim, por exemplo, são doenças preveníveis por 
via de imunoprofilaxia (também ditas imunopreveníveis): o Tétano, a Difteria, o Sarampo, a Rubéola, a 
Caxumba, a Poliomielite, a Influenza , a Covid19, etc. O termo deriva do vocábulo inglês “preventable” e 
já foi incorporado tanto ao léxico da nossa prática sanitária quanto à de outros países de língua 
portuguesa. 
14 Situação análoga à descrita por  Ferreira e colaboradores (2011), em estudo da prevalência de 
distúrbios de voz em professores da rede municipal de ensino de São Paulo, que revelou a associação 
existente entre esses agravos e a violência vivenciada pelos profissionais em seu ambiente de trabalho.  
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para o caso, pois são instrumentos de informação distintos e operados por sistemas distintos 

(a CAT é um instrumento de cunho previdenciário) 15.  

Recentemente, deu-se a introdução dos Distúrbios de Voz Relacionados ao Trabalho 

(DVRT) no rol dos agravos de notificação compulsória que o SINAN estabelece. No documento-

protocolo, que serve de diretriz para a atenção sanitária ao agravo, discrimina-se o escopo, o 

embasamento técnico e normativo do instrumento de vigilância, um completo painel 

epidemiológico das disfonias entre professores, a filosofia da linha de cuidados, o protocolo de 

atenção propriamente dito – incluindo a avaliação médica e fonoaudiológica, além de 

recomendações diversas dirigidas aos serviços de saúde que atendem trabalhadores que 

fazem uso profissional da voz (BRASIL, 2018). 

Apesar de todo o potencial da notificação epidemiológica como fonte estatística, esses 

dados ainda se ressentem de limitações impostas pela disponibilidade e qualidade da atenção 

provida pelos serviços de saúde, da cobertura assistencial em saúde, do grau de acesso da 

população a serviços especializados e de suficiente pessoal de saúde habilitado e treinado para 

a codificação e adequado input no sistema de informação. Em termos práticos: onde não 

houver oferta de assistência especializada (ou, pelo menos, a existência de programas 

organizados de saúde mental e do trabalhador que façam o devido encaminhamento aos 

serviços especializados ou aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CERESTs) e 

serviços de Vigilância em Saúde bem estruturados, será difícil se prover os meios de notificar 

estes agravos. Todos esses aspectos restringem o uso mais amplo de dados epidemiológicos de 

rotina e dos indicadores deles derivados, ou exigem que, no mínimo, sejam tomados com 

cautela, pois podem subestimar em muito a verdadeira situação de saúde e a incidência real 

dos agravos. Além disso, tudo nos leva a crer que a carência crônica de pessoal qualificado 

para essas atividades rotineiras na atenção primária da Saúde e nos órgãos municipais de 

Vigilância em Saúde tenha se agravado face à pandemia atual, prejudicando a qualidade da 

coleta dos dados e sua oportuna consolidação nas bases epidemiológicas dos três entes 

federativos. Trata-se, portanto, de uma fonte de dados cuja validade última para PP estará 

fortemente condicionada pela capacidade instalada do SUS no território do qual se ambiciona 

conhecer o perfil epidemiológico dos professores. 

 
15 O portal da Vigilância Epidemiológica do E.S.P dispõe de um instrutivo bem detalhado do correto 
preenchimento da ficha de violência no SINAN (link do vídeo tutorial) 

http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/violencias-e-acidentes/ficha-notificacao-violencia-sinan
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Por fim, vale menção ao reconhecimento “recente” da origem ocupacional da 

SÍNDROME DE “BURN-OUT” (ou SÍNDROME DO ESGOTAMENTO PROFISSIONAL), pela OMS. A 

bem dizer, trata-se mais de uma reiteração do que de uma novidade, que parece mais voltada 

a ampliar a legitimação social daquilo que já era reconhecido do ponto de vista sanitário e 

epidemiológico – aliás, desde há muito. Pois é fato que os profissionais de saúde conhecem e 

reconhecem há décadas a associação dessa condição sindrômica com algumas ocupações 

específicas como p.ex. trabalhadores da educação, da saúde, policiais, assistentes sociais, 

agentes penitenciários, professores (MS/OPAS,2001). Estas ocupações já se encontravam em 

menções de atividades laborais que predispõem à maior incidência deste agravo. A este 

racional sanitário também se denomina “nexo epidemiológico ocupacional”. A síndrome de 

“BURN-OUT” que se encontrava codificada na Classificação Internacional de Doenças (versão 

CID-10) pelo código Z73.0 – Esgotamento (em causas externas) – já era objeto de notificação 

no SINAN, por meio da ficha de agravos classificados “Transtornos Mentais Relacionados ao 

Trabalho” – onde se encontram agrupados sob código F99. A ficha é apresentada no ANEXO  4.  

A partir da nova versão da Classificação (CID-11), sob o código QD85, a S. BURNOUT 

passou a ser considerada “estresse crônico de trabalho que não foi administrado com 

sucesso”. A definição de burnout na CID-11 é: “Burnout é uma síndrome conceituada como 

resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. É 

caracterizada por três dimensões: sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia; 

aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, ou sentimentos de negativismo ou 

cinismo relacionados ao próprio trabalho; e redução da eficácia profissional.”. Reforça-se, 

assim, a especificidade e origem ocupacional da S. Burnout , ao mesmo tempo em que se 

ressalta a viabilidade da prevenção e a relevância em se preveni-la. 

7. COMENTÁRIOS 

7.1 - A questão da classificação ocupacional na elaboração das estatísticas do trabalho 

Um fator que pode influenciar visceralmente a qualidade das estatísticas sociais é o da 

introdução de mudanças nos esquemas de classificação estatística das ocupações. Ao se referir 

a um conjunto bastante mutável de atributos sociais, essas classificações não são estáticas. 

Certas alterações instituídas na política de formação profissional trazem consigo a potencial 

necessidade de redefinir a estrutura do mundo do trabalho segundo os novos pré-requisitos 

regulatórios. Assim, toda a vez que a dinâmica social impõe um novo olhar normativo, é 

https://www.paho.org/pt/noticias/28-5-2019-cid-burnout-e-um-fenomeno-ocupacional
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possível que os sistemas de informação existentes sejam impelidos a substituir as variáveis 

categóricas antigas que já não atendem à nova lógica. Contudo, o processo de atualização de 

classificações nem sempre acompanha o ritmo das mudanças ocorridas no mundo real do 

sistema produtivo, onde novas categorias ocupacionais são rapidamente criadas e velhas são 

tornadas obsoletas, às vezes em prazo de poucos anos. Isso pode gerar problemas 

razoavelmente complexos ao nível de codificação e de interpretação dessas estatísticas. 

Nozoe e colaboradores (2003) descrevem um problema desta natureza envolvendo 

três famílias ocupacionais ligadas à educação. “Professores de nível médio na educação 

infantil”, “Professores de nível médio no ensino fundamental” e “Professores leigos no ensino 

fundamental” foram alvos dessa situação descrita.  

“As três famílias citadas reúnem professores cuja formação foi 

adquirida na prática ou em cursos de, no máximo, nível médio, que 

atuam na educação infantil e no ensino fundamental (antigos primário 

e ginásio). Houve uma mudança legal segundo a qual, a partir de 2007, 

somente poderão habilitar-se a preencher os postos de trabalho 

associados a essas ocupações indivíduos com diploma universitário ou 

formados por treinamento em serviço.10 Isso significa que aqueles que 

não tiverem concluído o segundo grau até 2007 não poderão continuar 

lecionando. Perante essa exigência, os docentes vêm se atualizando 

para poder continuar no exercício de suas funções quando da aplicação 

da nova lei.” (NOZOE e cols., p.240) 

No entanto, de acordo com a Sinopse do Professor da Educação Básica de 2009 (INEP, 

2011), cerca de 410 mil professores (30% do total) que atuavam no ensino fundamental não 

possuíam formação em nível superior. Mesmo no ensino médio, onde todos os professores 

deveriam dispor de tal formação, havia quase 40 mil professores (9% do total) em situação 

irregular (CORBUCCI, 2011). 

7.2 - Estatísticas de docentes ou estatísticas “doentes”? 

No Brasil, a vida do pesquisador e do planejador não é, definitivamente, fácil. Tomar 

registros administrativos como um produto “concluso” é algo temerário (para não dizer: 

imprudente). Há relato de problemas na qualidade de dados estatísticos sobre trabalhadores 

atuantes no setor público, entre eles professores.  
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Em nota técnica, pesquisadores do IPEA reportam a ocorrência de vários valores 

atípicos (também denominados outliers) em análise de dados da PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) e da RAIS, o que de certa forma é bem esperado em dados dessa 

natureza. Contudo, entre os outliers mais sérios e aberrantes, houve situação em que o estado 

do Rio de Janeiro informou à RAIS não possuir nenhuma pessoa ocupada como professor, nos 

anos 2007 e 2008. Técnicas específicas de imputação de dados foram então adotadas pelos 

autores, para suprir tais ausências, de modo a permitir uma estimativa dos docentes no setor 

de educação pública (SANTOS e cols., 2016). 

O relato impressiona e chega a ser “doloroso”, sobretudo por tratar-se de dois anos 

consecutivos em uma das unidades da federação mais importantes (e terceira mais populosa) 

do país; indica de modo claro que ainda há muito a se caminhar para uma excelência na 

qualificação de tais insumos, no Brasil. No entanto, a observação expressa no trocadilho 

(estatísticas docentes ou doentes?) visou apenas chamar a atenção ao fato e apontar “as 

pedras do caminho” dos pesquisadores e profissionais outros que lidam diariamente com esse 

material, em análises de todo o tipo, com mira em distintos aportes a PP. Deve-se precaver 

contra a tentação simplista de julgar os técnicos ou os órgãos responsáveis pela coleta e 

apuração dos dados (incompleta ou omissa), postura que além de improdutiva seria 

eticamente questionável. Muito menos ainda desprezar-se o manancial de informação que as 

estatísticas sociais representam. Como diz o ditado, não se deve “descartar o nenê junto à 

água do banho do nenê”. Em vez disso, é preferível reconhecer que somente pelo exame 

constante e a crítica sistemática dos dados estatísticos iremos aperfeiçoá-los e destarte tornar 

mais confiáveis os indicadores de políticas públicas.  Atuar de modo proativo (usar os insumos 

disponíveis e tratá-los convenientemente, tal como fizeram os pesquisadores do IPEA, i.e. sem 

deixar de relatar eventuais lacunas e dificuldades operacionais), parece ser ainda a melhor 

maneira de agir para incentivar o aprimoramento constante das estatísticas públicas. 

7.3 - A complexa questão da caracterização do risco ocupacional do professor em bases 

populacionais 

7.3.1 – A caracterização como elemento essencial de boa prática em prevenção 

Lacunas substanciais na caracterização de grupos homogêneos de exposição (aos 

fatores de risco conhecidos) dificultam o estabelecimento de um mecanismo contrafactual, 

necessário para avançar em análise epidemiológica de tipo caso-controle. A exata 
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discriminação de perfis de atividade seria desejável para se evitar o dito viés de classificação 

diferencial, na hipótese de que uma futura abordagem de estudo observacional fosse 

desenhada, a partir dos dados secundários explorados. O projeto não se propôs a este tipo de 

análise, nas bases consultadas, pois fora do escopo previsto. 

De todo modo, é preciso lembrar que a caracterização do risco é algo essencial e 

central às PP que devem ser dirigidas a grupos ocupacionais, em escala populacional. Em anos 

recentes, os riscos ocupacionais clássicos entre professores (dermatoses alérgicas , quadros de 

rinite ou sinusite por uso continuado de giz, disfonias por uso profissional da voz, LER/DORT), 

embora ainda sejam ocorrências razoavelmente comuns entre professores, parecem vir 

cedendo espaço para uma maior incidência de transtornos mentais (quadros de depressão, 

síndrome BURNOUT, estresse pós-traumático) e outros agravos resultantes de violência física e 

psicológica dirigida contra os trabalhadores dessas categorias profissionais. 

Aliás, a rigor, sabe-se que com a introdução de novas tecnologias de informação no 

setor Educação e a utilização crescente de novas formas de ensino à distância, a atividade 

docente vem se modificando drasticamente nos últimos anos. Isto permite inferir que a 

classificação que se desenhou há cerca de 20 anos poderia já estar anacrônica (ou bastante 

próxima a isso) para fins de identificar grupamentos ocupacionais minimamente homogêneos 

nas bases de registros administrativos – pelo menos no que concerne a riscos ocupacionais à 

saúde.  A pergunta subjacente é se já não seria a hora de se atualizar a CBO - se não por 

completo, ao menos no segmento referido. É uma questão complexa, que transcende em 

muito o escopo do nosso projeto, mas não poderíamos deixar de formulá-la, pela pertinência. 

Pois, para nós, pesquisadores brasileiros, parece essencial para uma efetiva translação das 

pesquisas estatísticas às PP que se passe a analisar de modo cada vez mais prospectivo (e não 

mais se ater ao retrospectivo), antecipando cenários verossímeis de risco à saúde dos 

trabalhadores. Isso facilitaria decisivamente a prevenção dos agravos de saúde, em bases 

populacionais, sob políticas e programas focados em identificar subconjuntos específicos 

(grupos populacionais mais vulneráveis) para os quais se planejariam atividades de atenção à 

saúde, hierarquizando-os segundo o grau de risco. Este é o racional epidemiológico de praxe. 

Outro ponto a considerar é o da distinção que se deve fazer entre ambiente de 

trabalho, lócus de atividade profissional, ocupação e setor econômico do vínculo empregatício. 
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Por mais que seja evidente que o setor Educação (tal como variável CNAE16) aglutine as 

preocupações e olhares deste projeto (dado concentrar a porção mais expressiva dos vínculos 

empregatícios), é preciso lembrar que professores também podem estar empregados em 

outros setores de atividades que requeiram sua força de trabalho. Seja como pessoas físicas ou 

como pessoas jurídicas. Além do que, também podem estar (ou melhor: estão!) ocupados em 

empregos precários ou até informalizados. É preciso manter isto em mente, para fins de 

políticas públicas mais abrangentes. Matrizes de risco ocupacional que tabulam ocupação e 

CNAE são úteis para determinações, em base probabilística, de prevalência de exposições 

esperadas e podem ser elaboradas com previsões informadas de trabalhadores de diversos 

segmentos produtivos. É um extenso campo ainda a ser explorado por estatísticas e PP de 

saúde do trabalhador docente. 

7.3.2 – Algo a dizer sobre Riscos emergentes e estatísticas de saúde 

Um breve aparte deve ser feito quanto à emergência sanitária que a infecção causada 

pelo “novo” coronavírus patógeno (inicialmente apelidado 2019nCov17 e posteriormente 

denominado SARS-CoV-2, em inglês) gerou recentemente e a explosão de casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG em português ou SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome, 

em inglês),18 além de outras condições de morbidade respiratória e multi-sistêmica associadas 

ao vírus e igualmente preocupantes.  A situação criada pela pandemia de SARS-CoV2 

(COVID19) e suas consequências sanitárias variadas no âmbito escolar nos revelaram de modo 

inequívoco a necessidade urgente que o país tem de traçar estratégias mais específicas de 

atenção à saúde frente a riscos emergentes na população escolar (não só os docentes, mas 

todos os trabalhadores vinculados ao setor Educação). Estatísticas de saúde serão certamente 

imprescindíveis para qualquer boa gestão de riscos ocupacionais em ambientes escolares e 

para tanto, implicam em levantamentos periódicos e apurações sistemáticas em bases 

estatísticas e epidemiológicas que mirem diferentes objetos e níveis de análise. 

Contudo, tais aspectos não foram contemplados nesta pesquisa. Limitou-se, no 

projeto, a perscrutá-los com leituras no tema (publicadas em periódicos científicos e jornais 

leigos) e acompanhar seus desdobramentos ao longo do biênio 2020-2021 (relatórios, 

entrevistas com pesquisadores, matérias de opinião escritas, reuniões de experts em “lives” e 

 
16 CNAE = Classificação Nacional de Atividade Econômica 
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-
ncov.pdf  
18 https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf
https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/
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“webinars”). O fato é que muitas das evidências epidemiológicas sobre a morbimortalidade do 

novo coronavírus hoje disponíveis (na data deste relatório) foram sendo construídas 

paulatinamente nesses dois últimos anos, pela comunidade científica internacional, em 

conjunto com - ou em apoio aos - serviços sanitários. Assim, em 2019, quando do 

planejamento das nossas atividades de pesquisa, não havia como prever essa emergência 

sanitária. E mesmo em meados de 2020, ainda não se tinha dimensão do impacto e da 

gravidade da situação que então se apresentaria, em termos de extensão epi(pan)dêmica e de 

carga da doença - um verdadeiro tsunami global. Logo, o assunto COVID19 não pôde ser alvo 

do projeto e, por conseguinte, do relatório; o tema requer um olhar totalmente diferenciado 

em matéria de estatísticas de saúde e de indicadores epidemiológicos adequados. E de todo 

modo, o apagão estatístico que vitimou o país no setor saúde ainda impediria de se abordar 

convenientemente o assunto aqui, sob o prisma de dados estatísticos da doença (e de suas 

repercussões em coletivos populacionais variados) que informem as PP de SST específicas para 

o segmento docente. 

Indo além da pandemia atual, há que se lembrar que outras condições de risco 

biológico podem atuar no adoecimento do professor exposto em salas de aula escolar. Um 

exemplo bem oportuno é o da infecção por vírus da Influenza (um dos quais, o subtipo H3N2, 

alcançou o país recentemente e aqui circula com potencial epidêmico). Seja como for, o risco 

biológico representado por viroses respiratórias e sua necessária prevenção é “apenas um 

capítulo”, quando se pensa em termos de promoção de ambientes saudáveis e gestão de risco 

sanitário ocupacional, pois há outras condições de nocividade equivalente ou próxima. Assim, 

paradoxalmente, a pandemia despertou valiosos alertas para uma melhor gestão da qualidade 

do ar e biossegurança em espaços públicos (escolas incluídas) que não deveriam passar como 

desapercebidos, nem para as autoridades educacionais nem para os professores e, muito 

menos, para autoridades sanitárias. Oxalá não passem, mesmo, e que sejam bem audíveis! 

Pois, infelizmente, considerando que somos um país de flagrantes deficiências de saneamento 

básico (e que temos um enorme passivo ainda por resolver nesta área), questões como 

qualidade do ar e ventilação de interiores são frequente e erroneamente enxergadas como 

requintes supérfluos, permanecendo relegadas a um segundo plano em PP, quase sempre sob 

a justificativa de hierarquização de problemas e contenção do orçamento público. 

Por outro lado, a emergência da pandemia e seu desastre sanitário obriga-nos a um 

olhar preventivo menos biologizante do que uma gestão do risco restrita ao “padrão habitual” 

costuma indicar, em matéria de SST. Obriga-nos ao correto olhar sobre a ergonomia dos 
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ambientes escolares ou daqueles ambientes laborais que os substituem, quando em 

contingências sanitárias da magnitude dessa, que o combate à COVID criou. Implica também 

em examinar os gradientes de efeito dos riscos psicossociais que os professores e demais 

profissionais da Educação enfrentam quando em condições de trabalho precárias, 

eventualmente exacerbadas (passando do crônico ao agudo) por episódios traumáticos e 

riscos emergentes pouco lembrados nas rotinas da SST. Como a condição agravante que foi 

imposta, durante a pandemia, pela necessidade de supressão das aulas presenciais  19 e 

decorrente longa reclusão em trabalho remoto domiciliar (isolamento em teletrabalho), 

frequentemente acompanhada de baixo nível de suporte social, e/ou de meios e condições de 

trabalho inadequados, os quais favoreceram o aumento da ocorrência de estresse 

potencialmente patogênico entre os docentes. Longos e ininterruptos períodos de trabalho em 

computador, improvisações de mobiliário doméstico inadequado ao trabalho prolongado e 

necessidade de reuniões virtuais (em grande quantidade e nem sempre planejadas) diante da 

tela (screen de PC ou laptop) compõem o quadro de nocividade ergonômica, pois aumentam o 

estresse já existente em aulas remotas com baixo suporte tecnológico - e repentinamente 

tornadas a única opção de trabalho viável - em organizações onde a pressão por resultados a 

entregar não costuma dar trégua. A proporção de trabalho cibernético (%) aumentada na 

jornada do docente pode ainda deflagrar quadros psicossomáticos graves e agravos 

neurocomportamentais em indivíduos propensos, potencializar transtornos oftálmicos 

preexistentes (pelo excesso de cortisol endógeno e pela exposição cumulativa excessiva à 

tela), distúrbios do sono (disruptura endócrina com alteração do ciclo sono-vigília), além de 

aumentar a probabilidade de ocorrência de outros transtornos mentais (a exemplo do 

Burnout, conforme já mencionado no item 6.2) e LER/DORT, neste docente. 

Fora do quadro pandêmico, a ocorrência de episódios traumáticos que atingem a 

comunidade escolar (violência escolar e peri-escolar) e acidentes ambientais ampliados 

(cataclismos, como inundações e deslizamento de encostas, p.ex., que atinjam escolas ou a 

comunidade de entorno escolar) ainda é subestimada por PP e pouco abordada como risco 

real a ser prevenido, em caráter permanente.  Essas questões, a despeito de seu indubitável 

relevo para a saúde do trabalhador exposto, ainda aguardam melhor problematização, 

 
19 Esta medida sanitária drástica (mas necessária) que visara ao combate ao COVID ainda suscita 
acalorado debate entre leigos e posturas reativas por parte de negacionistas. Não é o caso de se 
delongar aqui em questões intermináveis e de pouca utilidade prática; apenas o de se reiterar o valor da 
Ciência em favor da prevenção - cuja existência concreta seguirá sendo, ao mesmo tempo, o mote e o 
fulcro das PP de SST baseadas em evidências robustas. 



Caminhos para a melhoria das condições de trabalho e saúde dos professores na perspectiva 
das políticas públicas 

50 
 

 

ganhando expressão por meio de “estatísticas” apenas de modo circunstancial e pontual, 

geralmente ligadas a investigações científicas de cunho acadêmico.  Devido a essa limitada 

sistematização, nossa percepção é a de que a maioria dos riscos de saúde emergentes ainda se 

encontra em nível pouco “endereçável” a PP específicas de saúde do professor no Brasil, por 

ora. O que pode (e deve) ser revertido, a partir desta “experiência” traumática que 

vivenciamos durante a pandemia, coletivamente. 

7.4 - Múltiplos vínculos docentes 

As múltiplas inserções profissionais de professores colocam dificuldades para uma 

contabilização precisa destes, a partir da RAIS. Na base RAIS, dois vínculos de professores não 

necessariamente significam dois professores; é imprescindível lembrar que estes registros são 

de categorias profissionais que têm legalizada a duplicidade de vínculo empregatício, o que 

impede uma equivalência direta entre estes registros administrativos e dados censitários. Por 

outro lado, trata-se de uma população bem diferenciada quanto à cobertura de informações 

estatísticas, pois irá figurar tanto nos levantamentos censitários e inquéritos amostrais 

específicos do setor educação (Censo Escolar e Pesquisa TALIS) quanto os mais gerais (do 

IBGE), além, é claro, dos registros administrativos governamentais. Logo, não há justificativa 

técnica ou óbice legal que impeça melhorias na qualidade destas estatísticas, às quais agora 

vêm se somar as do eSocial. O que parece ainda faltar é uma adequada integração de 

informes, mediante um projeto social abrangente ainda por ser construído.  

É lícito supor aqui que as múltiplas agências e instituições governamentais poderiam 

participar - em sinergia de esforços com a sociedade civil - para melhorar essas estatísticas 

sociais, tanto do ponto de vista técnico-operativo quanto do finalístico, de amparo sólido a 

boas PP – algo teleologicamente exequível. Lembrando que o atual nível de desenvolvimento 

de TI disponível ao governo federal suporta integrações de bases de dados e análises bem mais 

complexas e robustas de big data do que se conseguia há poucos anos atrás. 

7.5 - O risco ocupacional do professor sob o prisma sociopolítico – o que “estatísticas” 

têm a ver com isso? 

À luz do emergente mundo do trabalho “4.0”, grandes desafios se apresentam para se 

efetivar políticas públicas de SST entre os professores. Uma delas, talvez a principal no 

momento, a questão da precarização do emprego para os docentes, alvo de preocupações 

crescentes da base sindical dos professores (ANDES, 2020; SINPRO-DF, 2021; FRETTA, 2021), 
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de pesquisadores acadêmicos (VENCO, 2019; SILVA, 2020) e da sociedade em geral 

(CANZI,2020; CALLE2, 2020). Some-se a isso a sobrecarga de trabalho, a violência escolar, o 

desprestígio docente com aviltamento de honorários profissionais e outros aspectos 

associados às más condições de exercício profissional que estão em íntima relação com risco 

aumentado de desfechos de doenças e outros agravos à saúde do trabalhador. A qualidade da 

relação empregatícia que se estabelece entre o docente e o empregador (ou “contratante”) e 

o que ela denota em termos de riscos psicossociais no contexto atual parece estar no âmago 

de questões mais complexas do que a mera contabilização de postos de trabalho (expressão 

quantificada da “força de trabalho docente”) que se pode aferir pela via da estatística de seus 

vínculos empregatícios (estes, mais ou menos “flexibilizados” segundo o poder de barganha do 

trabalhador, seu status sindical e o momento da dinâmica capital-trabalho estabelecida sob a 

lógica neoliberal vigente). 

Ora, uma questão adquire relevo: como o Estado irá “reconhecer” vínculos precários e 

regulá-los do ponto de vista de SST, se estes – por sua própria natureza – constituem uma 

forma de escapar aos controles do Estado regulatório e seus rigores fiscais, caminhando 

abertamente rumo à informalidade contratual? É o que os autores acima vêm denominando 

“uberização” dessa atividade produtiva – em analogia à forma de prestação de serviços 

notabilizada pelo aplicativo “Uber”. 

Pochmann (2016) refere-se à “uberização” como a emergência de um novo padrão de 

organização do trabalho – após o fordismo e o toyotismo – caracterizado pela autonomização 

dos contratos de trabalho e que, dependendo da resistência dos movimentos contestatórios, 

pode se generalizar: 

“É o trabalhador negociando individualmente com o empregador a sua 

remuneração, seu tempo de trabalho, arcando com os custos do seu 

trabalho” (POCHMANN, 2016, p.17).  

Antunes (2020) comenta essa relação entre digital e precarização e/ou informalidade 

no emprego: 

“Com a ampliação da informalidade no mundo digital, a expansão dos 

trabalhos autônomos e do empreendedorismo como suposto prêmio de 

contraponto à estabilidade do vínculo trabalhista, configura-se cada 

vez mais uma forma de assalariamento do trabalho, que 
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frequentemente se traduz no proletário de si próprio, que autoexplora 

seu trabalho” (ANTUNES, 2020, p. 15)  

Nestes tempos de desafios múltiplos da precarização do emprego e da crescente 

uberização do trabalho docente, quais são as políticas de SST para garantir a proteção deste 

trabalhador e quais são os atores que a promoverão? Certamente ao Estado Brasileiro 

compete o arranjo institucional da promoção e proteção à saúde do professor, mas como 

mobilizar as partes envolvidas para um avanço civilizatório, neste momento? Como abrir 

espaço interinstitucional e motivar os interessados para um diálogo produtivo, em meio a uma 

crise política, econômica e sanitária, da envergadura desta pela qual atravessamos? Se 

estatísticas sociais de qualidade servem à elaboração de PP baseadas em evidências, é lógico 

asseverar que estas serão tão mais apropriadas quanto mais bem fundamentadas forem 

aquelas. E o fundamento sólido dessas estatísticas decorrerá de uma leitura integral da 

realidade social, pelos atores sociais das partes interessadas, as quais (supõe-se) se 

reconhecem e se legitimam mutuamente. Mais do que um exercício de cunho estatístico ou 

epidemiológico, o reconhecimento do risco que se almeja é um processo sociotécnico, 

motivado e mediado por Políticas com “P” maiúsculo; logo, apoiado, aplicado e legitimado 

socialmente. Não há como fugir disso - e aliás, nem porquê o fazer, senão por “escapismo” de 

conveniência. 

E por fim, vale lembrar que a Estatística provém de Estado, não só etimologicamente, 

mas também epistemologicamente, pois originariamente descrevia um ramo da Ciência 

Política que se ocupava de assuntos de “Estado” (LAURENTI et al., 1987). Sendo assim, 

procedem as seguintes indagações: de que “estatísticas” precisamos para os professores no 

país, para quais “Políticas Públicas” serviriam e, afinal das contas – suportadas por qual 

“Estado”? A Estatística, a Epidemiologia ou a Economia não podem responder essas perguntas 

plenamente, sem uma adequada mediação sociopolítica. São questões essenciais, dado que, 

por um lado, ao “Estado Mínimo” neoliberal não costuma apetecer as PP de cunho 

declaradamente “social” e, por outro lado, as PP “de Estado” são aquelas de prazo mais longo 

e que perpassam governos, isto é, cuja sobrevida é sempre menos efêmera do que as das PP 

ditas “de governo”. Dizendo isto em outros termos: uma C&T com transparência e ética 

republicanas está obrigada a se colocar no debate público de modo objetivo e assertivo, nunca 

passivo ou ingênuo – pois não é cabível “naturalizar” processos sociais. 
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7.6 - Aprofundamentos metodológicos de interesse 

A Fundacentro, em décadas anteriores, teve atuação destacada na discussão sobre 

integração de bases de dados estatísticos e epidemiológicos de grupos ocupacionais de 

interesse, fruto de trabalho do Programa de Melhoria das Informações Estatísticas sobre 

Doenças e Acidentes do Trabalho (PRODAT), instituído em 1999 e encerrado em 2007, e do 

Projeto Prospecção e Diagnóstico Técnico dos Bancos de Dados e Remodelagem das 

Estatísticas sobre Saúde do Trabalhador (PRODIAG) que avaliou a qualidade e a consistência 

dos bancos de dados de doenças e acidentes do trabalho , no Brasil (CHAGAS, SALIM e SERVO, 

2011). Agora, mais do que nunca, faz-se necessária a retomada de estudos metodológicos 

deste gênero, que façam integrar grandes bases de dados e que gerem informação de 

qualidade para a prevenção em SST. 

Um dos pontos críticos é a segmentação das PP dirigidas a diferentes categorias de 

docentes. Se as estatísticas não focarem permanentemente as desigualdades existentes entre 

os docentes, estabelecendo gradientes entre modalidade de vínculo (estatutários e celetistas 

pelo menos, mas de preferência incluindo também temporários e informais), entre gêneros, 

entre diferentes ciclos de ensino no qual estão inseridos, e entre as diferentes regiões 

geográficas do país, certamente irão tangenciar o problema do risco ocupacional e falhar em 

alguma medida no apoio à elaboração de PP de SST.  Qualquer aprofundamento do assunto 

deve focar situações bastante distintas entre os professores, em caráter nacional - o que não é 

tarefa trivial, em absoluto, em um país de dimensões continentais e tão heterogêneo como o 

nosso. 

Além da segmentação das PP, há o problema da própria dispersão institucional das 

fontes estatísticas que as informarão. O enfrentamento a este problema demanda um extenso, 

contínuo e laborioso trabalho de junção de bases estatísticas dispersamente produzidas nos 

três entes federativos e em distintos campos de aplicação de políticas sociais, escrutínio crítico 

e sistemático dos dados, tratamento oportuno destes, múltiplas análises periódicas, 

interpretação tempestiva dos indicadores produzidos e certa autonomia para decisões que 

envolvem custos, planejamento e mitigação de riscos ao projeto – sejam para sua elaboração e 

continuidade, conforme planejado, ou para oportunas correções de rota que se mostrem 

necessárias. O SUS deveria ser envolvido em quaisquer ações que visem as PP de saúde do 

professor em nível nacional, pois sua capilaridade permite agir em larga escala, em níveis 

distintos de governança pública, sobretudo quando exigidas investigações epidemiológicas. Há 
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muita expertise acumulada em CERESTs e nos órgãos de vigilância em saúde de todo o país, 

que poderia contribuir neste processo, juntamente com a logística do Departamento de C&T 

do Ministério da Saúde (DECIT/MS). 

No que toca mais diretamente ao desenvolvimento deste grupo de pesquisa 

(“Caminhos para a melhoria das condições de trabalho e saúde”), particular menção deve ser 

feita à inovação trazida ao bojo do projeto pelo trabalho acadêmico de Fernandes e 

Chiavegatto (2021), que não deve ser perdida de vista. A aposta em algoritmos para predições 

de afastamentos e agravos à saúde é um promissor caminho metodológico a percorrer; logo, 

deve ensejar um adequado investimento naquilo que já se mostrou factível, inclusive com 

pleno potencial de estabelecimento de uma linha de pesquisa inovadora no campo, conforme 

mencionado no item 3.7. 

Por outro lado, como já se mencionou anteriormente, algumas das situações que 

geram obstáculo para análises mais precisas talvez possam ser mais bem equacionadas se 

endereçadas a outros atores sociais, sejam governamentais ou não. Esquematicamente:  

• a atualização da CBO-2002 no que se refere à classificação ocupacional, visando uma 

nova estrutura dos grupamentos dos trabalhadores docentes ==> a ser endereçada para 

o grupo técnico CBO /Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho – CGET do 

Ministério do Trabalho; 

• a compatibilização entre a definição de função docente do Censo Escolar e docente 

(indivíduo singularizado), haja vista a ocorrência de vínculos múltiplos ==> a ser 

endereçada para o INEP/Min. Educação; 

• a elucidação dos mecanismos de verificação de inconsistências no sistema eSocial e 

formas de controle social da confiabilidade por meio de auditorias de informes de SST 

aplicáveis ao e-Social (escrutinando em caráter sistemático as situações de declarações 

incompletas, preenchimento incorreto dos formulários, sejam voluntários ou não) ==> a 

ser endereçada para Ministério do Trabalho e Previdência; 

• a organização de uma câmera técnica consultiva composta por profissionais de áreas 

governamentais afetas a questões estatísticas (IBGE e dos órgãos estaduais de 

estatísticas), da Educação (do Ministério da Educação e INEP), do Ministério da Saúde 

(CGSAT), do Ministério do Trabalho e Previdência (da Fundacentro e da Subsecretaria de 

Inspeção do Trabalho - SIT), das Secretarias de Educação estaduais e de representantes 

dos órgãos de controle social (a CTPP e CIST/CNS), para entabular proposituras formais 
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de melhorias técnicas das estatísticas e convergência dos sistemas. (==> a ser 

endereçada para todos estes atores sociais supracitados); 

• O SUS deveria ser envolvido em quaisquer ações que visem as PP de saúde do professor, 

pois sua capilaridade o credencia a agir em larga escala, em níveis distintos de 

governança, quando exigidas investigações epidemiológicas. Há muita expertise em 

CERESTs e nos órgãos de vigilância de saúde que por diversos motivos acaba sendo 

desperdiçada. Caberia, ainda, uma interlocução com ==> Departamento de Ciência e 

Tecnologia – DECIT/MS, para pesquisas de âmbito nacional, como o inquérito telefônico 

no Estudo Educatel, realizado por pesquisadores da UFMG, que partiu de dados 

censitários do INEP para a elaboração de amostragem. 

7.7 - A translação de informes estatísticos para as PP: alguns pontos para reflexão 

No campo das políticas sociais, só o diálogo franco, consciente e responsável consegue 

produzir a chave do entendimento. Como pontua Siniscalco (2002), para tanto é fundamental 

um estreito diálogo entre os parceiros sociais, os decisores políticos e os analistas (especialistas 

no assunto e estatísticos). É ingênuo considerar que tal missão se resuma apenas a juntar gente 

especializada e produzir consenso técnico. É preciso sobretudo pactuar planos vigorosos, 

factíveis e duradouros o suficiente para atravessar sucessivos mandatos de governo, pois o ciclo 

de formulação de Políticas Públicas é processo de longo curso e realimentá-lo é um desafio 

permanente de Estado. De modo análogo, estatísticas e indicadores demográficos ou 

epidemiológicos servem para orientar o enfrentamento de um problema já reconhecido, mas 

não bastam em si. É fundamental que a sociedade civil enxergue o valor destes dados no 

planejamento de ações de intervenção e participe deste concerto, por intermédio de seus 

representantes, de maneira democrática e cada vez mais responsável. Sabemos que nada disso 

é simples e que mudanças não virão rapidamente. É exatamente por isso que o enfrentamento 

resoluto do problema assume contornos tão urgentes de cidadania, ao mesmo tempo em que 

se configura missão educativa de primeira necessidade. 

O cenário não parece ser dos mais alentadores para a elaboração de políticas desta 

natureza. Parece difícil se enxergar as condições mínimas para uma razoável interlocução e 

concerto político que envolva os atores institucionais imprescindíveis para o debate: sindicatos 

(de trabalhadores e patronais) e instâncias governamentais: IBGE, INEP, Ministérios da Saúde e 

da Educação, Ministério do Trabalho, entre outros. Mas é mister reunir forças e propugnar 

tentativas nesta direção, pois isso faz parte dos nossos valores ("Integridade científica, 
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profissionalismo, transparência, cooperação e inovação") e da nossa missão institucional 20. É 

oportuno lembrar que a Fundacentro tem larga experiência com a produção técnica de SST 

para o setor Educação, em particular o segmento escolar. Além disso, já houve algum exercício 

de diálogo social sobre o tema capitaneado pela nossa instituição 21. Resta ousar, no sentido 

de aprimorar estatísticas que sirvam ao propósito de SST e não apenas as que sirvam aos 

fundamentos macroeconômicos de curto ou médio prazo, do país. Isso parece demandar um 

esforço interinstitucional de certo vulto.  

7.8 – Segurança de dados e sigilo de dados sensíveis 

Ao utilizar dados nominais e que precisam ser anonimizados, ou até mesmo dados 

anônimos públicos, é preciso verificar se os dados utilizados podem ao término do estudo 

serem divulgados para reprodução dos métodos do estudo, devido a riscos de re-identificação 

dos indivíduos. Algumas variáveis como, por exemplo, data de nascimento, idade, município de 

residência, ocupação, combinadas com dados de saúde, podem permitir que um indivíduo seja 

re-identificado em ataques maliciosos, principalmente em situações de doenças raras ou 

quando se utiliza de conjunto de dados de municípios menores com poucas observações, 

expondo a situação de saúde das pessoas do estudo.  

Portanto, antes de divulgar os dados analisados em uma pesquisa, mesmo ocultando 

nomes e endereços, é preciso aplicar algumas técnicas, como k-anonimato (SWEENEY,2002), 

que permite que para cada combinação de atributos de uma observação, existem pelo menos 

k registros no conjunto de dados, onde k é um número inteiro. O k-anonimato atua sobre o 

princípio da indistinguibilidade, em que cada registro de um conjunto de dados k-anônimo é 

indistinguível de pelo menos outros k−1 registros em relação ao conjunto de semi-

identificadores. Assim, garante-se que cada registro não pode ser ligado a um indivíduo por 

um adversário com probabilidade maior que 1/k. Cabe citar que existem outras técnicas como 

l-diversidade (MACHANAVAJJHALA et al.,2006) e outros (LI et al., 2007). A Figura 4 a seguir 

ilustra o processo de anonimização (2-anonimato).  

 

 

 
20 Vide: Missão, Visão e Valores da Fundacentro. 
21 Refere-se aqui a um conjunto bastante amplo de experiências nesta direção, das quais a mais recente 
foi o Ciclo de Seminários “Trabalho e Saúde dos Professores”. 

http://antigo.fundacentro.gov.br/institucional/missao
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Figura 4 - Processo de anonimização 

  
Legenda: a) Dados nominais originais. b) dados no forma 2-anonimato. c) dados na forma 2-

anonimato com recodificação de idade. 

Conforme consta na Figura anterior, os dados nominais passaram por ocultação de 

dados do nome (Figura 1-b) e k-anonimato. As observações que continham apenas 1 

observação poderiam ser re-identificadas e, portanto, foi omitido. A Figura 1-c mostra o 

conjunto de dados já com a recodificação da idade em faixas etárias para evitar ainda mais a 

re-identificação. 

Ainda assim, podem haver outros ataques que possam inferir alguns atributos. Para 

tanto, pode-se buscar recodificar algumas variáveis, como a data de nascimento e idade, 

criando-se faixas etárias que dificultem a ligação a um indivíduo e até mesmo embaralhar 

alguns registros, pois mesmo que não se tratem da mesma observação, podem ter algum valor 

estatístico em consultas de agregação. Portanto, há um “trade-off” entre privacidade e 

utilidade dos dados para fins estatísticos e de reprodutibilidade dos métodos do estudo. 

Quanto mais se aumenta a privacidade, mais diminui-se a utilidade dos dados, e vice-e-versa.  

O caso da proteção de dados de SST do eSocial, apontado por Maeno e referido no 

item 3.2, parece-nos pertinente e algo ilustrativo em termos dessas preocupações. Essas 

questões passarão a desafiar cada vez mais os serviços de TI de diferentes órgãos públicos. 

Ataques cibernéticos a essas bases e proteção de dados sensíveis estão no cerne de problemas 

muito atuais, como um caso real envolvendo o censo escolar do INEP, abordados em Nota 

Técnica deste órgão (INEP, 2022), em que dados publicados anônimos poderiam sofrer 

ataques de ligação em que poderia se permitir a re-identificação do usuário (NUNES, 2021). 

Presume-se que essas questões haverão de consumir tempo e esforços de gestão em TI cada 

vez maiores, nos próximos tempos (QUEIROZ e MOTTA, 2015). 
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7.9 – Apontamentos sobre os dados originais desta pesquisa e Comentários Finais 

Em análises descritivas sobre a base RAIS vínculos, o projeto elaborou estatísticas originais 

(p. 17 a 27), algumas das quais merecem apontamentos adicionais, a seguir discriminados. 

o Evolução segundo tipos de vínculo: 

CBO 2311 - No período analisado (2003-2020), percebeu-se uma grande variação no 

número de registros de Professores de nível superior da Educação Infantil de estatutários e de 

celetistas (CVs de 41,16% e 37,12%, respectivamente), com um incremento médio anual de 

cerca de 13% entre os estatutários e 7% entre celetistas. No somatório de CLT e estatutários, o 

nº de vínculos mais do que quadruplicou no período, tendo os celetistas mostrado uma menor 

variação em torno da média.  Os vínculos estatutários, que representavam um menor número 

absoluto nas declarações da RAIS no início do século 21, sofreram incremento expressivo 

nestes 18 anos de análise, aproximando-se do número de professores celetistas no final da 

década de 2020.  Talvez esse aumento possa ser explicado por uma maior adesão e 

sistematização da RAIS dos Estados e Municípios, mas por ora esta possibilidade é uma simples 

conjectura. 

CBO 3312 - Professores de nível médio do Ensino Fundamental foi a categoria analisada 

com menor coeficiente de variação do número de vínculos, ao longo das duas décadas. 

CBO 3321 - Os vínculos de professores leigos no ensino fundamental, cujo nº absoluto 

vinha se mantendo relativamente estável até meados da década passada (em torno de 30k), 

vem declinando lenta, mas consistentemente, de 2015 em diante. 

CBO 3322 - Os vínculos de Professores “Práticos” no Ensino Profissionalizante registrados 

na RAIS vêm recuando sensivelmente desde 2016, a uma taxa média anual de 9,76%/ano. 

o Possibilidades de análise 

É possível usar as bases de dados citadas para diferentes tipos de análise, seja para 

projeções de indicadores ou para inferência de alguns possíveis fatores associados. Apesar de 

serem anônimas, elas podem fornecer um bom panorama das questões de SST entre docentes, 

no Brasil. 

o Multiplicidade de códigos CBO 

Existe uma grande variedade de códigos de ocupação (CBO) para os professores, o que 

em alguns casos, pode dificultar análises estatísticas, principalmente quando os códigos são 
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utilizados de forma equivocada. De um modo geral, pode-se ter uma ideia do número de 

professores atuantes a partir da RAIS e a evolução destes números, ao longo do tempo.  Pode-

se complementar esta análise utilizando-se dados do Censo Escolar. Ainda assim, um professor 

pode acumular um vínculo em uma etapa de ensino a outro vinculo, noutra etapa.  Este é um 

nó crítico quando se requer análises mais precisas. 

o Inconsistências  

Um problema percebido foi no acompanhamento dos afastamentos por ATs ou doenças 

relacionadas ao trabalho dos professores, cujos dados informados na RAIS não coincidem com 

os dados oficialmente informados por alguns municípios (p.ex: São Paulo). A esclarecer. 

o Comentários Finais 

Ressalte-se que, não obstante as limitações, percalços e impedimentos de toda a sorte 

que atingiram o projeto ao longo do biênio 2020-21, logramos êxito em identificar com clareza 

o que há de mais consistente em termos de estatísticas de SST do segmento docente no país e 

arriscamos algumas “apostas” para sua melhoria, em tempos vindouros (itens 7.4 a 7.6). 

Por fim, tendo em vista a complexidade do tema, acreditamos ter avançado bastante na 

caracterização dos insumos estatístico-epidemiológicos, para futuras ações de integração de 

sistemas de informação e proposituras de PP mais bem embasadas, no segmento produtivo 

referido. Isso não exclui, evidentemente, a possibilidade de investigações outras no campo, 

ainda por efetivar. Entre estas, a exploração das novas bases estatísticas do eSocial, da PNAD e 

do próximo Censo Demográfico do IBGE. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 – Modalidades de vínculo empregatícios utilizados no preenchimento da RAIS 

ANEXO 2 – Títulos de classificação ocupacional dos professores e sua descrição (print 

screen dos títulos ocupacionais da CBO 2002 on line) 

ANEXO 3 – Exemplo de regime jurídico de vinculação em caráter temporário de 

servidores públicos estaduais (professores) 

ANEXO 4 – Ficha SINAN para notificação de Transtornos Mentais Relacionados ao 

Trabalho 

ANEXO 5 – Pesquisa Talis - 2018: Excerto das questões dirigidas ao docente no módulo 

da pesquisa “Clima Escolar” do Questionário do Professor (versão português do Brasil) 

ANEXO 6 – Vínculos empregatícios de professores com formação em nível superior, 

2003-2020 (Comparativo segundo o lócus de atuação: Ed. Infantil x Ensino Fund.1 x 

Ensino Fund. 2) 

ANEXO 7 – Mapas de Afastamentos de professores – Brasil 

Sobre os autores 

Equipe do Projeto  
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ANEXO 1 – Modalidades de vínculo empregatícios usados no preenchimento da RAIS 

(1) Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho 
regido pela CLT, por prazo indeterminado (CLT U/ PJ Ind); 

(2) Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física por contrato de trabalho regido 
pela CLT, por prazo indeterminado (CLT U/ PF Ind); 

(3) Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido 
pela Lei nº 5.889/1973, por prazo indeterminado (CLT R/ PJ Ind); 

 (4) Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa física por contrato de trabalho regido 
pela Lei nº 5.889/1973, por prazo indeterminado (CLT R/ PF Ind); 

(5) Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, 
vinculado a Regime Próprio de Previdência (Estatutário); 

(6) Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, 
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (Estatutário RGPS); 

(7) Servidor público não efetivo (demissível ad nutum 22 ou admitido por meio de legislação 
especial, não-regido pela CLT) (Estatutário não Efetivo); 

(8) Trabalhador avulso (trabalho administrado pelo sindicato da categoria ou pelo órgão gestor 
de mão-de-obra) para o qual é devido depósito de FGTS (CF/1988), art. 7º, inciso III (Avulso); 

(9) Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974 (Temporário); 

(10) Aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto nº 
5.598, de 1º de dezembro de 2005 (Aprendiz); 

(11) Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho 
regido pela CLT, por tempo determinado ou obra certa (CLT U/ PJ Determinado); 

(12) Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física por contrato de trabalho regido 
pela CLT, por tempo determinado ou obra certa (CLT U/ PF Determinado); 

(13) Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido 
pela Lei nº 5.889/1973, por prazo determinado (CLT R/ PJ Determinado); 

 
22 Ad nutum. Expressão latina, derivada de nutare (mostrar por meio de sinais). Designa em Direito 
Administrativo a dispensa de funcionário público não estável, mediante um gesto, ou seja, sem maiores 
exigências legais. Cargos ad nutum são aqueles preenchidos com base em confiança, sendo, portanto, 
chamados de cargos em comissão, de livre preenchimento e exoneração. A exoneração pode ser ad 
nutum, porém a demissão, por ser penalidade, jamais será efetivável desta forma, exigindo-se processo 
administrativo disciplinar (NOHARA, 2011). [Vide também o ANEXO 3 contendo exemplos]. 
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(14) Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa física por contrato de trabalho regido 
pela Lei nº 5.889/1973, por prazo determinado (CLT R/ PF Determinado); 

(15) Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por 
recolhimento ao FGTS ou Dirigente Sindical (Diretor); 

(16) Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 
1998 (Contrat Prazo Determinado); 

(17) Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido pela Lei nº 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.849, de 26 de outubro de 1999 (Contrat  
TMP  Determinado); 

(18) Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual (Contrat Lei 
Estadual); 

(19) Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal (Contrat Lei 
Municipal). 
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ANEXO 2 - Títulos de classificação ocupacional dos professores e sua descrição (CBO 2002) 

• Professores de nível superior da Educação Infantil (2311) 

 

• Professores de nível superior do Ensino Fundamental-1 (2312)
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• Professores de nível superior do Ensino Fundamental-2 (2313) 

 

• Professores de nível médio da Educação Infantil (3311) 
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• Professores de nível médio do Ensino Fundamental-1 (3312) 

 

• Professores de nível médio no ensino profissionalizante (3313) 
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• Professores leigos  no ensino fundamental (3321) 
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• Subgrupo 234 – Professores do ensino superior e suas nove famílias ocupacionais  
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ANEXO 3 - Exemplos de regime jurídico de vinculação em caráter temporário de 

servidores em nível estadual –  

A) estado de São Paulo 

B) estado do Rio Grande do Sul 

A) Lei 500/74 do estado de São Paulo 

 

Disponível em:  https://www.al.sp.gov.br/norma/39651 

 

 

 

 

https://www.al.sp.gov.br/norma/39651
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B) Lei Estadual 10.376/95 (RS)  

 
Disponível em:  
http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repLegisComp/Lei%20n%C2%BA%2010.376.pdf  

 

ANEXO 3 - continuação 
 

http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repLegisComp/Lei%20n%C2%BA%2010.376.pdf
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ANEXO 4 – Ficha SINAN para notificação de Transtornos Mentais 
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ANEXO 4 – 

continuação 

(verso da ficha) 
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ANEXO 5 - Pesquisa Talis: excerto do módulo clima escolar / satisfação no 

trabalho, do ‘Questionário do Professor’ dirigido aos professores do ensino médio, 

em 2018 (pg.34 e 35). 
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ANEXO 6 - Vínculos empregatícios de professores com formação em nível superior, 2003-
2020 (Comparativo entre lócus de atuação: Ed. Infantil x Ensino Fund.1 x Ensino Fund. 2) 
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ANEXO 7 – 
Mapas 

Afastamentos por Doenças em Professores, Educação Infantil, 

Brasil – 2014 a 2018 
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ANEXO 7 – (cont.): Ensino Fundamental 
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ANEXO 7 – (cont.): 

Ensino Médio 
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